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 :المحتويات
 
 : دورة دراسية في الشبكات-1
 

 .أساسيات التشبيك: الحلقة الدراسية األولى
 Peer-to-Peer Networks شبكات الند للند : الحلقة الدراسية الثانية
 Client / Serverالمزود أو / شبكات الزبون  :الحلقة الدراسية الثالثة

Networks 
 Standard Network Topologies :الحلقة الدراسية الرابعة

 التصاميم األساسية للشبكات
تصميم الشبكات المحلية من النوع الحلقة  :الحلقة الدراسية الخامسة

Ring.  
  أو Star تصميم الشبكات المحلية من النوع :الحلقة الدراسية السادسة

 .النجمة
  .Ethernet أساسيات شبكات :الحلقة الدراسية السابعة

 أنواع شبكات إثرنت األساسية  وطريقة عملها :ثامنةالحلقة الدراسية ال
 10Base5 و 10Base2شبكات  :الحلقة الدراسية التاسعة
  10BaseFشبكات  :الحلقة الدراسية العاشرة

 Mbps IEEE 100المعيار  :الحلقة الدراسية الحادية عشر
Standard  و تقنية البث ،Broadband  

 Token Ringت شبكا :الحلقة الدراسية الثانية عشر
 ARCnet و AppleTalk  شبكات :الحلقة الدراسية الثالثة عشر
 Network مقدمة حول بطاقات الشبكة :الحلقة الدراسية الرابعة عشر

Adapter Cards. 
 ترآيب و إعداد بطاقة الشبكة :الحلقة الدراسية الخامسة عشر
ة  العوامل المؤثرة في عمل بطاق:الحلقة الدراسية السادسة عشر

 .الشبكة
  مبادئ إرسال اإلشارة:الحلقة الدراسية السابعة عشر
 . أنواع وخصائص أسالك الشبكات:الحلقة الدراسية الثامنة عشر
 .الشبكات الالسلكية :الحلقة الدراسية التاسعة عشر
 الشبكات المحلية الموسعة :الحلقة الدراسية العشرون
 اناتحزم البي : و العشرونالحلقة الدراسية الحادية
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 مبادئ عمل البروتوآوالت :الحلقة الدراسية الثانية و العشرون
 خصائص البروتوآوالت الشائعة :الحلقة الدراسية الثالثة و العشرون

 مبادئ و أساليب الوصول لوسjائط       :و عشرون  الحلقة الدراسية الرابعة  
 .اإلرسال

: ال أو : مكونjات الشjبكة الواسjعة     :الحلقة الدراسية الخامسة و العشرون    
 المودمات و مكررات اإلشارة

: ثانيjا  : مكونjات الشjبكة الواسjعة      :الحلقة الدراسية السادسة و العشjرون     
 الجسور

: ثالثا مكونات الشبكة الواسعة :الحلقة الدراسية السابعة و العشرون
 الموجهات و البوابات

 مبjjادئ اإلرسjjال فjjي الشjjبكات    :الحلقjjة الدراسjjية الثامنjjة و العشjjرون   
 اإلتصاالت التماثلية: والأ الواسعة

مبادئ اإلرسال في الشبكات : الحلقة الدراسية التاسعة و العشرون
 اإلتصاالت الرقمية: ثانيا الواسعة

: ثالثا  مبادئ اإلرسال في الشبكات الواسعة:الحلقة الدراسية الثالثون
 .دوائر التبديل

 بكات الواسعة التقنيات المتقدمة للش:الحلقة الدراسية الواحدة و الثالثون
 ISDNتقنية : أوال

  التقنيات المتقدمة للشبكات الواسعة:الحلقة الدراسية الثانية و الثالثون
 Frame Relayتقنية : ثانيا

   التقنيات المتقدمة للشبكات الواسعة:الحلقة الدراسية الثالثة و الثالثون
 ATMتقنية : ثالثا

 ت المتقدمة للشبكات الواسعة التقنيا:الحلقة الدراسية الرابعة و الثالثون
 SMDS و SDH و SONETتقنيات : رابعا

 OSIمبادئ  :الحلقة الدراسية الخامسة و الثالثون
 Project 802مبادئ  :الحلقة الدراسية السادسة و الثالثون
 Network مشغالت الشبكة :الحلقة الدراسية السابعة و الثالثون

Drivers 
  أمن الشبكة:ثونالحلقة الدراسية الثامنة و الثال

المراقبة : أوال  حل مشاآل الشبكة:الحلقة الدراسية التاسعة و الثالثون
 و التخطيط

حلول لمشاآل : ثانيا حل مشاآل الشبكة: الحلقة الدراسية األربعون
 شائعة
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 . حلقات4دورة من :الشبكات الالسلكية-2
 

 .نظرة عامة حول الشبكات الالسلكية: الحلقة األولى
 WLANشبكات االتصال الالسلكية المحلية : الحلقة الثانية
 شبكات االتصال الالسلكية الشخصية: الحلقة الثالثة
 XPالشبكات الالسلكية و ويندوز : الحلقة الرابعة

دورة دراسية ) (6IPv(ل إنترنت   من بروتوآو  6اإلصدار   -3
 ).متقدمة في خمس حلقات

 التعريف و سرد المميزات: الحلقة األولى
  أحادية اإلرسالIPv6عناوين : الحلقة الثانية
  مختلفة اإلرسالIPv6عناوين : الحلقة الثالثة
 Windows XP لـ IPv6ميزات بروتوآول :  الحلقة الرابعة
 XPساعدة في ويندوز  المIPv6أدوات : الحلقة الخامسة

 . مرشدك األمين الختيار قطع جهازك الحصين-4

 األقراص الصلبة
 3اللوحات التي تدعم معالجات بينتيوم 

 .4لمعالج بينتيوم  التي تدعم اللوحات األم ا
 .AMDمعالجات شرآة  التي تدعم للوحات األم ا

 
 .2000 مرشدك األمين لكل ما تود معرفته عن ويندوز -5
 

  ؟2000ما هو ويندوز : السؤال األول
 ؟ 2000ما هي أنواع وندوز : السؤال الثاني

ث  ؤال الثال دوز       : الس غيل ون ة لتش از الالزم فات الجه ي مواص ا ه م
  ؟ 2000

  ؟ W2K و W9xما هي اإلختالفات في الواجهة بين : السؤال الرابع
 ؟ 2000آيف تنصب ويندوز : السؤال الخامس
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 اإلنتقjال  2000هل هناك حاجة عنjد تنصjيب وينjدوز       : السؤال السادس 
  ؟ NTFS الى نظام FAT32من نظام الملفات 
  و آيف يعمل ؟ NTFS الملفات ما هو نظام: السؤال السابع
 علjى   2000آيف نخفض الحجم الjذي تشjغله الوينjدوز          : السؤال الثامن 

 القرص الصلب؟ 
هjjل مjjن الممكjjن تحويjjل قjjرص مjjا مjjن نظjjام الملفjjات   : السjjؤال التاسjjع

FAT32 الى NTFS بدون فقد البيانات ؟  
 للوينjدوز  Service Pack 1مjن أيjن أسjتطيع تحميjل     : السؤال العاشر

 ؟ 2000
 Service Pack 1هjل هنjاك حاجjة لتنصjيب    : السjؤال الحjادي عشjر   

 ؟ 2000للويندوز 
 على قرص صjلب و أريjد أن         2000لدي ويندوز   : السؤال الثاني عشر  

 الjjى 2000أنقjjل جميjjع محتويjjات القjjرص الصjjلب بمjjا فيjjه الوينjjدوز     
قرص جديد دون أن أقوم بإعادة تنصيب الويندوز و بjاقي البjرامج مjن              

  افعل؟ جديد ماذا
 ألنjي ال  2000أود إزالة بعjض مكونjات وينjدوز       : السؤال الثالث عشر  

 ADD/Removeأحتاجهjjا و لكنjjي ال أجjjد هjjذه المكونjjات فjjي قسjjم   
Programs الموجودة في Control Panel ماذا أفعل؟  

 يفتح داخjل  Windows Explorerعندما أشغل : السؤال الرابع عشر
  ؟ \:cكي يفتح مباشرة داخل  ماذا أفعل لMy Documentsالمجلد 

آيjف أسjرع ظهjور القjوائم فjي واجهjة وينjدوز              :السؤال الخjامس عشjر    
 ؟ 2000

مjjاذا أسjjتطيع أن أفعjjل أيضjjا ألسjjرع تشjjغيل     : السjjؤال السjjادس عشjjر  
 البرامج و أحرر جزءا من الذاآرة؟ 

أردت أن أشغل اإلنترنjت مباشjرة تلقائيjا مjع بjدء             : السؤال السابع عشر  
 Start فقمت بإضjافة اإلنترنjت إآسjبلورر الjى     2000تشغيل الوندوز 

Up        لjاذا أفعjور مjي الظهjأخر فjال يتjو لكن المشكلة أن برنامج اإلتص 
 ألسرع ظهوره ؟ 

 و الذي المفروض أن يوقف      ATXجهازي يدعم   : السؤال الثامن عشر  
عمل الجهاز تلقائيjا بعjد أيقjاف تشjغيل الوينjدوز ، و لكjن مjع الوينjدوز            

الجهاز عن العمل تلقائيا بعد إيقjافي لتشjغيل الوينjدوز            ال يتوقف    2000
  ، ماذا أفعل لحل هذه المشكلة؟ 2000
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 موصjjول Iomega Zip Driveلjjدي جهjjاز : السjjؤال التاسjjع عشjjر
 دون  2000 حاولت مjرارا تشjغيله علjى الوينjدوز           LPTبمنفذ الطابعة   

 جدوى  ماذا أفعل لحل هذه المشكلة ؟ 
 ، NTFS مjع نظjjام الملفjjات  2000وز عنjدي وينjjد : السjؤال العشjjرون 

، يمjر وقjت طويjل قبjل      عندما أفتح أي مجلد يحتوي على ملفات آثيjرة 
 أن يفتح المجلد، ماذا أفعل لحل هذه المشكلة ؟ 

آيjjف أوقjjف التشjjغيل التلقjjائي لمحjjرك     : السjjؤال الحjjادي و العشjjرون  
 القرص المضغوط؟ 

جموعة من أرقام   مزودي لإلنترنت يمتلك م   : السؤال الثاني و العشرون   
الهjjاتف التjjي اتصjjل بهjjا للوصjjول الjjى اإلنترنjjت ، هjjل أسjjتطيع جعjjل    

  إذا وجد أحدها مشغوال أن يتصل بآخر تلقائيا؟ 2000الويندوز 
 ؟ و مjjا هjjو  Task Managerمjjا هjjو  : السjjؤال الثالjjث و العشjjرون  

 عمله؟ 
 و 2000عنjjjدي علjjjى جهjjjازي وينjjjدوز : السjjjؤال الرابjjjع و العشjjjرون

 آjjل منهمjjا فjjي قسjjم مسjjتقل مjjن القjjرص الصjjلب ، و         و98وينjjدوز 
 عنjjدما يjjتفحص القjjرص للبحjjث عjjن  2000المشjjكلة هjjي أن الوينjjدوز 

األخطاء ، يقوم بتفحص آل أجزاء القرص الصلب و أحيانا يتعامل مع            
 علjjى أنهjjا ملفjjات معطوبjjة ، مjjاذا أفعjjل لكjjي 98بعjض ملفjjات وينjjدوز  

 بjjه مjjن القjjرص   يjjتفحص فقjjط الجjjزء الخjjاص 2000أجعjjل الوينjjدوز 
 الصلب؟ 

أالحjjjظ فjjjي جهjjjازي أن حجjjjم الملjjjف  : السjjjؤال الخjjjامس و العشjjjرون
pagefile.sys)    يةjjذاآرة اإلفتراضjjن الjjئول عjjو المسjjخم ، ) وهjjيتض

 يقوم بتفريغ محتويات هذا الملjف       2000ماذا أفعل لكي أجعل الويندوز      
 آل مرة أوقف تشغيل الجهاز؟ 
ض الjjjدخول علjjjى نظjjjام جهjjjازي يjjjرف: السjjjؤال السjjjادس و العشjjjرون

  ماذا أفعل؟ 2000الويندوز 
 و  autoexec.batهjل هنjاك شjبيه لللفjات         : السؤال السابع و العشرون   

  ؟ 2000 في نظام ويندوز config.sysالملف 
عندي مشكلة في الدخول الى اإلنترنjت ، و       : السؤال الثامن و العشرون   

 آلمjا أتصjل   قد راجعت آل شيئ و ال يبدو أن هنjاك أي مشjكلة و لكنjي       
 باإلنترنت يفصل المودم اإلتصال مباشرة ؟ ماذا أفعل؟ 

 يسمح بالjدخول    2000سمعت أن الويندوز    : السؤال التاسع و العشرون   
على اإلنترنت باستخدام حساب واحد و لكن باستعمال مودمين و خطي  
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هjjاتف ممjjا يضjjاعف سjjرعة البjjث ، آيjjف أتأآjjد مjjن أن الوينjjدوز لjjدي  
 يدعم هذه الميزة؟ 
هjjjل أ سjjjتطيع أن أسjjjمح للمسjjjتخدمين فjjjي الشjjjبكة  : السjjjؤال الثالثjjjون

الداخليjة معjjي أن يتصjjلوا باإلنترنjjت عjjن طريjjق المjjودم الموصjjل الjjى  
 جهازي ؟ 

 Bootهjل أ سjتطيع إنشjاء قjرص إقjالع      : السjؤال الحjادي و الثالثjون   
Disk     غوط      2000 من نفس الويندوزjحيث أنني ال أملك القرص المض 

  ؟ 2000للويندوز 
 فjjي 2000آيjjف أسjjتطيع تشjjغيل الوينjjدوز : السjjؤال الثjjاني و الثالثjjون

  ؟ و ما هي الخيارات المتوفرة لدي؟ Safe Modeنمط األمان 
 بفتjرة توقفjت     2000بعjد تنصjيبي للوينjدوز       : السؤال الثالث و الثالثون   

 بعض برامج الويندوز عن العمل ، ماذا أفعل لحل هذه المشكلة؟ 
 Ultra يjدعم  2000آيjف أجعjل الوينjدوز    : الثjون السؤال الرابع و الث

DMA ؟  
عندما أطبع على الطابعة الموصلة بالمنفjذ       : السؤال الخامس و الثالثون   

LPT الجjjى المعjjل علjjبح الحمjjل و يصjjن العمjjرامج عjjاقي البjjف بjjتتوق 
 ، ماذا أفعل لحل هذه المشكلة ؟ % 100

 2000دوز آيjjف أسjjتطيع أن أجعjjل الوينjj: السjjؤال السjjادس و الثالثjjون
 يدعم تشغيل شاشتي عرض ؟ 

أريjjjد تشjjjغيل األقjjjراص الصjjjوتية علjjjى   : السjjjؤال السjjjابع و الثالثjjjون 
السيديروم بحيث يخرج الصوت من آارت الصjوت و لكنjي لjيس لjدي        
الكيبل الذي يربط السيديروم بكارت الصوت هل هناك حjل آخjر بjدون             

 هذا الكيبل؟ 
عض البjرامج علjى وينjدوز    عنjد تنصjيبي لjب   : السؤال الثامن و الثالثjون  

 يبjjدأ برنjjامج التنصjjيب بالعمjjل و عنjjدما يشjjير مؤشjjر التنصjjيب 2000
يختفي برنامج التنصيب و ال يحدث أي شيء و ال ينصjب            % 100الى  

 أي برنامج، ماذا أفعل لحل هذه المشكلة؟ 
 2000عندي على جهازي منصjب وينjدوز        : السؤال التاسع و الثالثون   

غيل الجهjjاز تظهjjjر قائمjjة لإلختيjjار بjjjين     و مjjع بjjjدء تشjj  98و وينjjدوز 
 ثانيjjة قبjjل أن تشjjغل النظjjام    30النظjjامين و لكjjن هjjذه القائمjjة تنتظjjر     

 ، مjjاذا أفعjjل ألقلjjل الjjزمن و أغيjjر   2000األفتراضjjي و هjjو الوينjjدوز 
 النظام اإلفتراضي ؟ 



 

8 

مjjjا هjjjي المفjjjاتيح التjjjي أسjjjتطيع اسjjjتخدامها مjjjع    : السjjjؤال األربعjjjون
 ؟ 2000يب الويندوز  عند تنصwinnt32.exeاألمر

 و آيjjف boot.iniمjjا هjjو عمjjل الملjjف  : السjjؤال الحjjادي و األربعjjون 
 يمكن اإلستفادة منه؟ 

 Windows 2000مjjjjjا هjjjjjو : السjjjjjؤال الثjjjjjاني و األربعjjjjjون
Multilanguage Version ؟  

 Windows 2000بعjد تنصjيب حزمjة    : السjؤال الثالjث و األربعjون   
Multilanguage Version الواجهة و القوائم ؟  آيف أغير لغة 

 Microsoft Windows 2000مjا هjو   : السjؤال الرابjع واألربعjون   
Resource Kit و من أين أحصل عليه؟  

 Dynamicمjا هjو القjرص الjديناميكي     : السؤال الخامس و األربعjون 
Disk ؟  

 يتعامjل مjع     2000آيjف أجعjل الوينjدوز       : السؤال السادس و األربعون   
دات و يفتحهjjjا آjjjأي مجلjjjد آخjjjر فjjjي    المضjjjغوطة آمجلZIP jjjملفjjjات 

 المستكشف؟ 
 قjjjراءة 2000هjjjل يسjjjتطيع الوينjjjدوز   : السjjjؤال السjjjابع و األربعjjjون  

محتويات الملفات النصية باللغة اإلنجليزيjة ممjا يسjاعدني علjى معرفjة       
 النطق الصحيح للكلمات اإلنجليزية؟ 

  ؟ SETUP.LOGما هو عمل اللف : السؤال الثامن و األربعون
آيف أجعل مجلد مjا علjى القjرص الصjلب           : تاسع و األربعون  السؤال ال 

  ؟ Logicalيبدو آقرص منطقي 
 ال يظهjjر أي رسjjائل 2000آيjjف أجعjjل الوينjjدوز  : السjjؤال الخمسjjون

 بوجود أخطاء عند بدأ التشغيل ؟ 
لدي مقدار آبير من الذاآرة ، هل أسjتطيع    : السؤال الحادي و الخمسون   

 هذه الذاآرة و ال يتحول الى الjذاآرة          أن يستخدم  2000إجبار الويندوز   
 اإلفتراضية التي تخزن على القرص و تكون أبطأ بكثير ؟ 

 2000أحيانا عندما أوقف تشغيل الوينjدوز       : السؤال الثاني و الخمسون   
تظهjjر لjjي رسjjالة أن أحjjد البjjرامج ال يسjjتجيب و يعjjرض علjjي إغالقjjه  

 ،ماذا أفعل ألجعله يغلقه تلقائيا ؟ 
 
 
 



 

9 

 .XPألمين الآتشاف عالم ويندوز  مرشدك ا-6
 

 ؟ XPما هو نظام التشغيل ويندوز : السؤال األول
   و ما هي الفروق بينها؟XPما هي إصدارات ويندوز : السؤال الثاني
 ؟ XPما هي متطلبات تشغيل ويندوز : السؤال الثالث
؟ و آيف أعرف XPما هو اإلصدار النهائي لويندوز : السؤال الرابع
 ة التي أشغلها؟إصدار النسخ
؟ و Windows Product Activationما هو : السؤال الخامس

 آيف أعلم أن النسخة لدي ال تحتاج تنشيط؟ و آيف يتم إلغاء التنشيط؟
 ؟ XPما هي طريقة تنصيب ويندوز : السؤال السادس
سمعت أن بعض األلواح األم غير متوافقة مع ويندوز : السؤال السابع

XP هل هناك طريقة لحل هذه المشكلة؟  ، هل هذا صحيح و 
 هل هناك أي طريقة لتنصيب XPبعد تنصيب ويندوز : السؤال الثامن

   على نفس الجهاز؟WIN9xنسخ سابقة للويندوز 
 أالحظ أن حجم الويندوز XPبعد تنصيب ويندوز : السؤال التاسع

 ضخم ، هل هناك طريقة لتخفيض حجمه دون التأثير على عمله؟ 
 ليس هناك إمكانية XPخالل عملية تنصيب ويندوز : شرالسؤال العا

الختيار أي مكونات أو حذفها ، و حتى بعد إآمال التنصيب عند 
إزالة البرامج ليس هناك الكثير من مكونات /الدخول الى إضافة 

 الويندوز المتاحة إلضافتها أو حذفها ، هل من حل؟ 
ج التي أستخدمها هل أستطيع تسريع عمل البرام: السؤال الحادي عشر

 ؟ XPأآثر من غيرها في ويندوز 
 هل هناك طريقة لتشغيل البرامج XPفي ويندوز : السؤال الثاني عشر

 المتوافقة مع اإلصدارات السابقة للويندوز؟ 
هل من طريقة ألعرف هل جهازي متوافق مع : السؤال الثالث عشر

  أم ال؟ XPويندوز 
تسريع عمل واجهة ويندوز هل هناك طريقة ل: السؤال الرابع عشر

XP نظرا لتواضع مواصفات جهازي؟  
هل هناك طريقة لتخفيض حجم الذاآرة التي : السؤال الخامس عشر

 ؟ XPيستهلكها ويندوز 
 أصبح جهازي XPبعد تنصيبي لويندوز : السؤال السادس عشر

  يرفض إيقاف التشغيل تلقائيا و لكن يقوم بإعادة التشغيل، ما الحل؟
 يقوم XPسمعت أنه عند بدء التشغيل في ويندوز : لسابع عشرالسؤال ا
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الويندوز بتحميل الكثير من الخدمات التي تستهلك الذاآرة ، فهل من 
 طريقة لمعرفة ما هي الخدمات غير الضرورية و آيفية إيقافها؟ 

 و ويندوز XPعندي على جهازي ويندوز : السؤال الثامن عشر
مستقل من القرص الصلب ، و إصدار آخر و آل منهما في قسم 

 عندما يتفحص القرص للبحث عن XPالمشكلة هي أن الويندوز 
األخطاء ، يقوم بتفحص آل أجزاء القرص الصلب و أحيانا يتعامل مع 

بعض ملفات اإلصدار اآلخر من ويندوز على أنها ملفات معطوبة ، 
 يتفحص فقط الجزء الخاص به من XPماذا أفعل لكي أجعل الويندوز 

 القرص الصلب؟ 
 يفتح داخل Windows Explorerعندما أشغل : السؤال التاسع عشر

 ماذا أفعل لكي يفتح مباشرة داخل أي مجلد My Documentsالمجلد 
 آخر أحدده ؟ 

ما هي اختصارات لوحة المفاتيح العامة في ويندوز : لسؤال العشرونا
XP؟ 

مفاتيح لمربع ما هي اختصارات لوحة ال: السؤال الواحد و العشرون
 ؟XPالحوار في ويندوز 

ما هي اختصارات لوحة المفاتيح الطبيعية : السؤال الثاني و العشرون
 ؟ XPفي ويندوز 

ما هي اختصارات لوحة المفاتيح : السؤال الثالث و العشرون
  ؟Windowsلمستكشف 

ماهي اختصارات لوحة المفاتيح : السؤال الرابع و العشرون
 ؟ XPاجات الخاصة في ويندوز المخصصة لذوي اإلحتي

آيف لي أن أتخلص من الرسائل التي : السؤال الخامس و العشرون
 تخبرني بإرسال تقارير عن األخطاء عند حدوثها الى ميكروسوفت ؟ 

هل من طريقة لتحميل التحديثات : السؤال السادس و العشرون
 و لكن قبل XPالضرورية لجهازي ليصبح متوافق مع ويندوز 

  و ليس بعده؟ تنصيبه
عند شراء قرص صلب جديد هل يجب  : السؤال السابع و العشرون

 ؟ XPعلي تقسيمه و تهيئته قبل تنصيب ويندوز 
 اشتريت قرصا XPبعد تنصيبي لويندوز : السؤال الثامن و العشرون

 المنصب XPصلبا جديدا هل أستطيع تقسيمه و تهيئته من ويندوز 
 على القرص الصلب األخر لدي؟
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 XPهل من طريقة للتأآد من أن ويندوز : سؤال التاسع و العشرونال
 في تعامله مع األقراص DMAيستخدم الوصول المباشر للذاآرة 

 الصلبة لتحقيق أداء أفضل؟ 
ما هي طريقة تسجيل األقراص المضغوطة في : السؤال الثالثون

 ؟XPويندوز 
يها الويندوز ما هي الطريقة التي أجبر ف: السؤال الواحد و الثالثون

XP لألجهزة التي ليس لها 2000 على قبول درايفرات ويندوز 
 ؟ XPدرايفرات خاصة بويندوز 
 بكلمة سر XPما هي طريقة تأمين الويندوز : السؤال الثاني و الثالثون

 عند ترك الجهاز لفترة زمنية آي ال يلهو به أحد؟ 
ع ويندوز هل هناك طريقة لتسريع إقال: السؤال الثالث و الثالثون

XP ؟ 
 للوقاية من XPهل من طريقة في ويندوز : السؤال الرابع و الثالثون

 نسيان آلمة المرور للدخول الى الويندوز؟ 
هل من طريقة للتحكم في خصائص :السؤال الخامس و الثالثون

  بصورة أآبر و لكن دون الولوج الى سجل النظام؟ XPويندوز 
تحي لمجلدات تحتوي على عدد آبير عند ف: السؤال السادس و الثالثون

 فإن فتح المجلد NTFSمن الملفات عند استخدام نظام الملفات 
 يستغرق فترة طويلة ، ما الحل؟

 Dynamicما هو القرص الديناميكي : السؤال السابع و الثالثون
Disk ؟  

 و آيف أتأآد أنه يعمل boot defragما هو : السؤال الثامن و الثالثون
  على جهازي؟

هل هناك طريقة لتوجيه رسالة ما : السؤال التاسع و الثالثون
  ؟XPللمستخدمين عند محاولتهم للولوج الى الويندوز 

 استخدام أآثر من جهاز XPهل يدعم ويندوز :السؤال األربعون
 عرض متصل بالكمبيوتر؟ 
ما هو نظام الملفات الذي ينصح باستخدامه : السؤال الواحد و األربعون

FAT32م  أNTFS ؟ 
آيف أضيف البرامج التي أستخدمها آثيرا : السؤال الثاني و األربعون

 الى قائمة إبدأ؟ 
 ما هو معالج تنظيف سطح المكتب؟ : السؤال الثالث و األربعون
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 ما هي أنواع حسابات المستخدمين؟ :السؤال الرابع و األربعون
اب في ما هي طريقة تغيير صورة الحس: السؤال الخامس و األربعون

 ؟ XPشاشة الترحيب التي تظهر عند بدء تشغيل ويندوز 
ما هي طريقة تحسين ظهور خطوط : السؤال السادس و األربعون

 أو أجهزة LCDالشاشة عند استخدام أجهزة العرض المسطحة 
 الكمبيوتر المحمولة؟ 

 FTPهل أستطيع أن أجعل جهازي مزود :السؤال السابع و األربعون
SERVERيندوز  من خالل وXPو بدون تثبيت أي برامج إضافية؟   

ما هي طريقة إعداد شبكة اإلتصال : السؤال الثامن و األربعون
 ؟ XPالمنزلية في ويندوز 

ما هي طرق تسريع إيقاف تشغيل الجهاز : السؤال التاسع و األربعون
 ؟ XPفي ويندوز 

 ؟ XPما هي خيارات تشغيل ويندوز : السؤال الخمسون
هل هناك طريقة لتسريع تصفح مواقع : د و الخمسونالسؤال الواح

 ؟ XPاإلنترنت في ويندوز 
ما هي أدوات سطر األوامر الجديدة في : السؤال الثاني و الخمسون

 ؟ XPويندوز 
 مساعدتي في حل XPهل يستطيع ويندوز : السؤال الثالث و الخمسون

 المشاآل التي تطرأ على جهازي؟ 
 على مجموعة XPريد تنصيب ويندوز أ: السؤال الرابع و الخمسون

من األجهزة، هل هناك طريقة لجعل الويندوز يجيب تلقائيا عن األسئلة 
 خالل عملية التنصيب لتوفير الوقت؟ 

هل يوجد نظام أمان على المجلدات :السؤال الخامس و الخمسون
والملفات او القرص الصلب باآمله بحيث امنع بعض المستخدمين 

ث آانت هذه الخاصية موجودة في ويندوز حي. وأسمح آلخرين
عن طريق الضغط على الزر األيمن للفأرة على اي مجلد او 2000

بارتيشن ثم خصائص ثم أمان ثم تحدد المستخدمين ، آيف يمكن تفعيل 
 ؟ XPهذه الخاصية في الويندوز 
هل هناك طريقة للولوج تلقائيا الى : السؤال السادس و الخمسون

 حاجة إلدخال اإلسم و آلمة المرور آل مرة؟  دون الXPويندوز 
ما هو جدار الحماية المتوفر في ويندوز : السؤال السابع و الخمسون

XP ؟ و آيف يتم تفعيله؟ 
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ما هي طريقة تغيير المجلد اإلفتراضي : السؤال الثامن و الخمسون
 للمستندات و مجلد الصور و مجلد الموسيقى؟ 

أستطيع منع البرامج من العمل مع آيف : السؤال التاسع و الخمسون
 بدء التشغيل و خاصة تلك التي ال تظهر في قائمة بدء التشغيل؟ 

آيف يمكن تثبيت أدوات الدعم اإلضافية لويندوز : السؤال الستون
XP ؟ 

عند فتح نافذة جديدة إلنترنت إآسبلورر أو : السؤال الواحد و الستون
، آيف ) Status Bar(مستكشف ويندوز يختفي شريط المعلومات 

 أحل هذه المشكلة؟ 
آيف أستطيع تسريع فتح مستكشف ويندوز : السؤال الثاني و الستون

 للمجلدات؟ 
آيف أستطيع إنشاء مجلد مضغوط من نوع :السؤال الثالث و الستون

Zip دون أن يكون لدي برنامج winzip ؟ 
آيف أستطيع حماية الملفات ضمن مجلد : السؤال الرابع و الستون

  بكلمة مرور؟ ZIPمضغوط من نوع 
آيف يمكن تثبيت قدرات التعرف على : السؤال الخامس و الستون

 ؟ XPالكتابة باليد في ويندوز 
آيف أستطيع تغيير أسماء مجموعة من : السؤال السادس و الستون

  و هكذا؟ pic1,pic2,pic3....picn: الملفات دفعة واحدة لتصبح مثال 
آيف أستطيع أن أجعل مستكشف ويندوز : ونالسؤال السابع و الست

 يعرض أسماء الملفات مع ملحقاتها؟ 
أعاني من مشكلة انقطاع اإلتصال باإلنترنت : السؤال الثامن و الستون

 ، هل هناك طريقة لحل هذه المشكلة؟ XPفي ويندوز 
 و autoexec.batهل هناك شبيه للملف : السؤال التاسع و الستون

 ؟ XPي نظام ويندوز  فconfig.sysالملف 
أعاني أحيانا من تجمد سطح المكتب و شريط المهام : السؤال السبعون

  ، هل من حل لهذه المشكلة؟
مزودي لإلنترنت يمتلك مجموعة من أرقام : السؤال الواحد السبعون

الهاتف التي اتصل بها للوصول الى اإلنترنت ، هل أستطيع جعل 
  أن يتصل بآخر تلقائيا؟  إذا وجد أحدها مشغوالXPالويندوز 

لدي مجلد يحتوي على الكثير من الصور : السؤال الثاني و السبعون
آبيرة الحجم و إريد إرسالها عبر البريد اإللكتروني بعد تصغير 

 ؟ XPحجمها ، آيف أقوم بذلك في ويندوز 
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ما هي طريقة نشر الملفات و المجلدات : السؤال الثالث و السبعون
 ؟ XPلها لموقعي الشخصي مباشرة من ويندوز على اإلنترنت لنق

آيف أستطيع مشارآة محرك أقراص أو : السؤال الرابع و السبعون
  مجلد على شبكة االتصال؟
آيف أستطيع مشارآة محرك أقراص أو : السؤال الخامس و السبعون

إذا آان الكمبيوتر متصال بمجال ' المجلدات المشترآة'مجلد باستخدام 
  ؟Domainشبكة اتصال 

آيف أتمكن من منع مستخدمي الجهاز من : السؤال السادس و السبعون
 الوصول أو تشغيل أي من مكونات لوحة التحكم؟ 

آيف أتمكن من منع المستخدمين من حذف : السؤال السابع و السبعون
 أي طابعة محلية آانت أو شبكية؟ 

مدار جهازي يجب أن يعمل باستمرار على : السؤال الثامن و السبعون
الساعة، هل هناك طريقة لمنع مستخدمي الجهاز من إيقاف تشغيل أو 

 إعادة تشغيل الويندوز؟ 
 بت في 16هل من طريقة لتشغيل برامج : السؤال التاسع و السبعون

 ؟ XPويندوز 
 الى Backupآيف أضيف خاصية النسخ اإلحتياطي : السؤال الثمانون

  النسخة المنزلية؟ XPويندوز 
 التعرف على الطابعة XPيرفض ويندوز : احد و الثمانونالسؤال الو

 لدي ، ماذا أفعل؟ 
آيف أستطيع دعوة صديقي ليحل مشكلة ما : السؤال الثاني و الثمانون

  باستخدام المساعدة عن بعد؟ XPلدي في ويندوز 
عندما أذهب الى موقع تحديث ويندوز : السؤال الثالث و الثمانون

 user account restrictions: تاليةأحصل على رسالة الخطأ ال
Logon failure ما الحل لهذه المشكلة؟ ، 

آيف أستطيع إنشاء قرص بدء تشغيل مرن : السؤال الرابع و الثمانون
 ؟ XPلنظام ويندوز 

آيف أستطيع تغيير الموقع اإلفتراضي : السؤال الخامس و الثمانون
 ؟ XPلملفات إعداد ويندوز 
أعاني من بعض المشاآل أثناء تشغيل أو : نونالسؤال السادس و الثما

إيقاف الويندوز ، هل هناك طريقة ألجعل الويندوز يعرض لي رسائل 
 تفصيلية عما يحدث أثناء تشغيل أو إيقاف الويندوز؟ 
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آيف أستطيع إخفاء األقراص الصلبة و : السؤال السابع و الثمانون
ين أوالدي الذين المرنة في جهاز الكمبيوتر و مستكشف ويندوز عن أع

 يستخدمون جهازي في غيابي؟ 
آيف أستطيع تحديد برنامج ما ليقوم بفتح : السؤال الثامن و الثمانون
 نوع معين من الملفات؟ 
آيف أستطيع التحكم بقائمة العناصر : السؤال التاسع و الثمانون

فتح /المعروضة في شريط المواضع الموجود في مربع الحوار ملف
 ؟Windowsفي تطبيقات 

 قمت بتنصيب ويندوز آخر XPبعد تنصيبي لويندوز : السؤال التسعون
و اآلن ال أستطيع الدخول الى على )  أو ميلينيوم98مثال ويندوز (

الويندوز اآلخر ، ماذا أستطيع أن أفعل ألحصل على قائمة في بدء 
  و الويندوز اآلخر؟XPالتشغيل للتخيير بين ويندوز 

 ماذا XPجهازي ال يقلع بتاتا في ويندوز : عونالسؤال الواحد و التس
 أفعل؟ 

آيف أستطيع تفحص ملفات النظام لويندوز : السؤال الثاني و التسعون
XP و إستبدال الملفات المعطوبة منها بأخرى صالحة؟  

 آيف أستطيع دخول DSLلدي مودم : السؤال الثالث و التسعون
 ية؟ اإلنترنت بواسطته بدون تثبيت أي برامج إضاف

 في NetMeetingال يظهر لدي برنامج : السؤال الرابع و التسعون
  آيف أستطيع تثبيته؟ XPويندوز 

 أحصل على XPعندما أدخل الى ويندوز : السؤال الخامس و التسعون
رسالة تفيد بقرب انتهاء صالحية آلمة المرور و البد من تغييرها ، 

 آيف أتخلص من هذه الرسالة؟ 
 فوق XPعند محاولتي إلعداد ويندوز :  التسعونالسؤال السادس و

 ، فإن برنامج اإلعداد يتوقف Upgradeويندوز آخر باستخدام الخيار 
 عن اإلآمال بعد إعادة التشغيل األولى ، ما الحل لهذه المشكلة؟ 

 XP و أريد تثبيت ويندوز 98لدي ويندوز : السؤال السابع و التسعون
، و في نفس الوقت أريد حفظ Upgradeو لكن دون استخدام خيار 

 ؟ XP ألستعيدها في ويندوز 98إعداداتي في ويندوز 
 UNINSTALLهل أستطيع إجراء : السؤال الثامن و التسعون

 ؟ XPلويندوز 
آيف أستطيع إجراء فحص للقرص الصلب : السؤال التاسع و التسعون

 ؟ XPفي ويندوز 
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) DRIVERS(ت الرجاء وضع روابط ألشهر المشغال: السؤال المئة
 ؟ XPلألجهزة و التحديثات للبرامج غير المتوافقة مع ويندوز 

ال يستطيع اإلنترنت إآسبلورر عرض بريمجات : السؤال المئة و واحد
 جافا ، ما الحل؟ 
 قراءة محتويات XPهل يستطيع الويندوز : السؤال مئة و اثنان

جليزية مما الملفات النصية و النوافذ و مواقع اإلنترنت باللغة اإلن
 يساعدني على معرفة النطق الصحيح للكلمات اإلنجليزية؟ 

 Windows XP Multilanguageما هو : السؤال مئة و ثالثة
Pack ؟  

 Windows XPبعد تنصيب حزمة : السؤال مئة و أربعة
Multilanguage Pack آيف أغير لغة الواجهة و القوائم ؟  

تيح التي أستطيع استخدامها مع ما هي أشهر المفا: السؤال مئة و خمسة
 ؟ XP عند تنصيب ويندوز winnt32.exeاألمر 

 يبدأ XPعند تنصيبي لبعض البرامج على ويندوز : السؤال مئة و ستة
% 100برنامج التنصيب بالعمل و عندما يشير مؤشر التنصيب الى 

يختفي برنامج التنصيب و ال يحدث أي شيء و ال ينصب أي برنامج، 
 لحل هذه المشكلة؟ ماذا أفعل 

أريد تشغيل األقراص الصوتية على السيديروم : السؤال مئة و سبعة
بحيث يخرج الصوت من آارت الصوت و لكني ليس لدي الكيبل الذي 
 يربط السيديروم بكارت الصوت هل هناك حل آخر بدون هذا الكيبل؟ 

 ما هو األمر المقابل ل XPفي ويندوز : السؤال مئة و ثمانية
WINIPCFG.EXE 9 المستخدم في ويندوزx/ مي للتعرف على

  للجهاز؟ IPعنوان 
 و الذي يحتوي على XPلدي ويندوز : السؤال مئة و تسعة

Windows Messenger و لكني ال أستطيع التحادث مع 
 و ليس لديهم ويندوز MSN Messengerالمستخدمين الذين يملكون 

XP ما الحل؟ ،  
 ال يظهر خيار XPلوج الى ويندوز عند الو: السؤال مئة و عشرة

  ما الحل؟ Administratorالدخول آـ 
آيف أستطيع التعديل في سمات سطح المكتب : السؤال مئة و أحد عشر

 و من ثم حفظ السمة باسم جديد؟ 
آيف أستطيع تفعيل خاصية التحديث التلقائي : السؤال مئة و اثنى عشر

 ؟ XPلويندوز 
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 و XPبت على جهازي آل من ويندوز نص: السؤال مئة و ثالث عشر
و عند بدء تشغيل الجهاز تظهر لي ) أو أي ويندوز آخر (98ويندوز 

قائمة لإلختيار بين النظامين ، آيف أستطيع التحكم بمدة ظهور هذه 
القائمة و آذلك اختيار النظام اإلفتراضي الذي سيعمل تلقائيا بع 

 إنقضاء فترة عرض القائمة؟ 
آيف أستطيع التحكم في اختيار العناصر : ع عشرالسؤال مئة و أرب

 التي تظهر في قائمة إبدأ؟ 
أعاني من مشاآل في تشغيل برنامج :السؤال مئة و خمس عشر

Windows Media Player هل هناك طريقة إلعادة تنصيبه؟ ،  
أعاني من مشاآل عند تنصيب بعض البرامج : السؤال مئة و ست عشر

  ما الحل؟ Windows Installerو تظهر لي رسالة خطأ في 
آيف أستطيع تحديد عدد محاوالت تسجيل : السؤال مئة و سبع عشر

 بحيث يتم بعدها إغالق الحساب XPالدخول الفاشلة الى الويندوز 
 تلقائيا لمدة من الزمن لمنع المستخدم المشبوه من الدخول الى النظام؟ 

خطأ عند استخدام ما هي رسائل اإلعالم بال: السؤال مئة و ثمان عشر
 اتصاالت شبكة اإلتصال و ماذا تعني؟ 

آيف أستطيع إيقاف تشغيل جهاز آخر على : السؤال مئة و تسع عشر
شبكة اإلتصال باستخدام سطر األوامر و هل أستطيع إنشاء اختصار 

 على سطح المكتب يقوم بهذه المهمة؟ 
أين أستطيع أن أجد معجم مصطلحات : السؤال مئة و عشرون

 ؟  المعربXPمبيوتر و الشبكات العربي في ويندوز الك
عند محاولة فتح بعض المجلدات في : السؤال مئة و واحد و عشرون

 Access"  أحصل على رسالة الخطأ Home Editionويندوز 
denied " آيف أستطيع حل هذه المشكلة؟ 

آيف أستطيع تغيير عنوان المستعرض : السؤال مئة و اثنان و عشرون
  ؟XP إآسبلورر في ويندوز إنترنت

آيف أستطيع تغيير شعار المستعرض : السؤال مئة و ثالث و عشرون
 ؟ XPإنترنت إآسبلورر في ويندوز 
آيف أستطيع وضع صورة آخلفية : السؤال مئة و أربع و عشرون

 ؟ XPألشرطة أدوات المستعرض إنترنت إآسبلورر في ويندوز 
ع إضافة أزرار إضافية آيف أستطي: السؤال مئة و خمس و عشرون

 ؟ XPألشرطة أدوات المستعرض إنترنت إآسبلورر في ويندوز 
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 اختفت من CDRomأيقونة محرك : السؤال مئة و ست و عشرون
 جهاز الكمبيوتر ، ما الحل؟ 
 يتم XPفي آل مرة أشغل ويندوز : السؤال مئة و سبع و عشرون

 فحص األقراص ، آيف أستطيع منع هذه العملية؟ 
 و بعد انتهاء XPعند تنصيب ويندوز : ال مئة و ثمان و عشرونالسؤ

المرحلة النصية من التنصيب و إعادة التشغيل تظهر لي شاشة زرقاء 
 و ال أستطيع إآمال التنصيب ، ما STOP errorو مكتوب فيها 

 المشكلة؟ 
آيف أستطيع معرفة مواضع األحرف : السؤال مئة و تسع و عشرون

على لوحة المفاتيح، حيث لوحة مفاتيحي ) ة أخرىأو ألي لغ(العربية 
 تظهر عليها الحروف اإلنجليزية فقط؟ 

آيف أستطيع أن أسمح لجهاز يشغل يونكس أن : السؤال مئة و ثالثون
 ؟ XPيستخدم الطابعة المرتبطة بجهازي الذي يشغل ويندوز 

 System(عند إجراء استعادة للنظام : السؤال مئة و واحد و ثالثون
Restore ( فإني أالحظ إختفاء بعض الملفات التي حملتها من اإلنترنت

، هل هناك طريقة لمنع استعادة النظام من التعرض الى مجلدات 
 معينة؟ 

 و آيف boot.iniما هو عمل الملف : السؤال مئة و اثنان و ثالثون
 يمكن اإلستفادة منه؟ 

مة أنظمة آيف أستطيع أن أجعل قائ: السؤال مئة و ثالث و ثالثون
 أن تظهر بدون عداد XPالتشغيل التي تظهر عند بدء تشغيل ويندوز 

زمني أي أن تبقى ظاهرة إلى أن يقوم المستخدم باختيار نظام التشغيل 
 المطلوب؟ 

 أن XPآيف أتمكن باستخدام ويندوز : السؤال مئة و أربع و ثالثون
لفات و أنشئ حسابا خاصا لمستخدم ما بحيث أمنعه من الوصول الى م

مجلدات و أقراص معينة و أمنعه آذلك من تشغيل برامج معينة أو 
الدخول الى اإلنترنت ، أي أنني أريد أن أتحكم بشكل آامل بكل ما 

  للجهاز؟ Administratorيستطيع فعله و ما ال يستطيع فعله بصفتي 
 النسخة اإلنجليزية و XPلدي ويندوز : السؤال مئة و خمس و ثالثون

و لكن عند تشغيل ) أو إضافة الدعم للغة العربية(تعريبه قد قمت ب
 بعض البرامج العربية تظهر بأحرف غير مقروءة ، ما الحل؟ 

آيف أستطيع طباعة مجموعة من : السؤال مئة و ست و ثالثون
 ؟ XPالصور على ورقة واحدة في ويندوز 
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آيف أستطيع تغيير رمز أحد محرآات : السؤال مئة و سبع و ثالثون
 ألقراص الى رمز آخر؟ا

سمعت أنه إذا قمت بتغيير اللوحة األم : السؤال مئة و ثمان و ثالثون
  لن يعمل، هل هناك حل لهذه المشكلة؟XPفي جهازي فإن ويندوز 

 تسمح XPهل هناك طريقة في ويندوز : السؤال مئة و تسع و ثالثون
ودمين بالدخول الى اإلنترنت باستخدام حساب واحد و لكن باستعمال م

 و خطي هاتف مما يضاعف سرعة البث؟
 أجد أن المودم XPأحيانا عند تشغيل ويندوز : السؤال مئة و أربعون

 الخارجي قد اختفى من الويندوز، ماذا أفعل ألعيده؟
 و أثناء XPقمت بتنصيب ويندوز : السؤال مئة و واحد و أربعون

يد التخلص  ، اآلن أرNTFSاإلعداد اخترت تحويل نظام الملفات الى 
 و حذفه من الجهاز و تنصيب ويندوز آخر ، ماذا XPمن ويندوز 

 أفعل؟
آيف أستطيع منع ظهور الرسالة التي : السؤال مئة و اثنان و أربعون

 و تفيد أن المساحة المتبقية على القرص الصلب XPتظهر في ويندوز 
 غير آافية؟

يل التلقائي آيف أستطيع إيقاف التشغ: السؤال مئة و ثالث و أربعون
 لألقراص المضغوطة؟

هل هناك طريقة لتحديد المجلد الذي يتم : السؤال مئة و أربع و أربعون
فيه حفظ ملفات التحديثات التي يتم تحميلها من موقع تحديث ويندوز 
قبل تثبيتها على الجهاز و ذلك آي نتمكن من حفظها و إعادة تثبيتها 

ت في حال االضطرار إلعادة دون الحاجة إلعادة تحميلها من اإلنترن
 ؟تنصيب الويندوز

عندما أقوم بنسخ قرص صوتي الى : السؤال مئة و خمس و أربعون
 فإن الملفات Windows Media Playerالقرص الصلب باستخدام 

 ، هل هناك طريقة آي wmaالصوتية التي يتم حفظها تكون بصيغة 
 ؟mp3أقوم بنسخ الملفات الصوتية بصيغة 

آيف أستطيع إنشاء قرص مضغوط : و ست و أربعونالسؤال مئة 
 ؟)Bootable( على أن يكون ذاتي اإلقالع XPلويندوز 

أحيانا عند حدوث مشكلة ما في الويندوز : السؤال مئة و سبع و أربعون
، فإن الويندوز يعيد التشغيل تلقائيا ، هل هناك طريقة لمنعه من إعادة 

 مشكلة؟التشغيل تلقائيا و التعرف على سبب ال
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عند محاولة دخولي الى الجهاز أحصل : السؤال مئة و ثمان و أربعون
 :على هذه الرسالة  التي تمنعني من استخدام الجهاز 

Your account is configured to prevent you from 
using this computer 

 ما الحل؟.حسابك يمنعك من استخدام هذا الكمبيوتر:أو 
هل هناك طريقة إلعادة تنصيب إنترنت : عونالسؤال مئة و تسع و أرب

 إآسبلورر عند حدوث مشكلة فيه؟
آيف يمكنني تحرير مساحة إضافية على : السؤال مئة و خمسون

 ما عدا نقطة Restore Pointsالقرص بإزالة آافة نقاط االستعادة 
 االستعادة األخيرة؟

عادة  و بعد إXPخالل تنصيب ويندوز : السؤال مئة و واحد و خمسون
التشغيل لم يتعرف الويندوز على محرك األقراص المضغوطة و لم 

 يستطع إآمال اإلعداد، ما الحل؟
هل هناك طريقة لحل مشاآل إقالع : السؤال مئة و اثنان و خمسون

 و لكن دون الحاجة الستخدام 91 آما ذآر في السؤال رقم XPويندوز 
 أي أنني أريد أن قرص إقالع الويندوز في آل مرة تحدث فيها مشكلة،

  من القرص الصلب، آيف أقوم بذلك؟Recovery Consoleأشغل 
ما هي األوامر التي يمكن استخدامها : السؤال مئة و ثالث و خمسون

  ؟Recovery Consoleمع وحدة تحكم االسترداد 
هل هناك طريقة للوصول الى مجلدات : السؤال مئة و أربع و خمسون
  ؟Recovery Consoleن خالل أخرى غير مجلد الويندوز م

 بحفظ آلمة XPال يقوم ويندوز : السؤال مئة و خمس و خمسون
 المرور التصال اإلنترنت ، ما العمل لحل هذه المشكلة؟

ما هي طريقة تفعيل أو تعطيل خاصية : السؤال مئة و ست و خمسون
 حفظ آلمات السر لمواقع اإلنترنت المختلفة؟

هل هناك طريقة لمعرفة المدة الزمنية : السؤال مئة و سبع و خمسون
 المنقضية منذ تشغيل الجهاز؟
آيف أستطيع تمكين أو تعطيل خاصية : السؤال مئة و ثمان و خمسون

المطالبة بكلمة مرور الويندوز عند استعادة الكمبيوتر من وضع 
 ؟Standbyاالستعداد 

اب ما هي آلمة المرور اإلفتراضية لحس: السؤال مئة و تسع و خمسون
Administrator في Windows XP Home Edition و متى قد 

 أحتاجها؟
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 و قد Windows XP Home Editionلدي : السؤال مئة و ستون
قمت بالخطأ بحذف جميع حسابات المستخدمين، و اآلن ال أستطيع 

 الذي ال Administratorالدخول الى الويندوز حتى باستخدام حساب 
 يحذف ، ما الحل؟

هل هناك طريقة لتغيير اإلسم لحساب : ة و واحد و ستونالسؤال مئ
Administrator و ذلك لمنع الهاآرز أو تصعيب مهمتهم في اختراق 

 معروف للجميع و يبقى على Administratorالجهاز ، حيث أن اسم 
 المخترق معرفة آلمة السر؟
ال أستطيع تشغيل التعليمات و الدعم في : السؤال مئة و اثنان وستون

 لويندوز ، ما الحل؟ا
 System File Checker (sfc(ما هو: السؤال مئة و ثالث و ستون

 و آيف يعمل؟
آيف يمكن فحص و إصالح األخطاء في : السؤال مئة و أربع و ستون

 ؟Chkdskالقرص الصلب باستخدام األمر 
آيف يمكن استرداد المعلومات القابلة : السؤال مئة و خمس و ستون

 سيء أو من قرص تالف؟للقراءة من قرص 
 ما هو البرنامج المقابل XPفي ويندوز : السؤال مئة و ست و ستون

 في اإلصدارات السابقة للويندوز ، و آيف يعمل و FDISKلبرنامج 
 )للمستخدمين المتقدمين فقط(ما هي األوامر المصاحبة له؟ 
آيف يمكن تشغيل برنامج الهاتف في : السؤال مئة و سبع وستون

 ؟XPويندوز 
 فوق XPعند محاولة تنصيب ويندوز : السؤال مئة و ثمان و ستون

 فإن التنصيب ال يتم و يتوقف Upgrade باستخدام الخيار 95ويندوز 
 في منتصف الطريق ، ما العمل؟

 أو 98فشلت عملية تحديث ويندوز : السؤال مئة و تسع و ستون
 ، ما العمل لحل هذه المشكلة؟XPميلينيوم الى ويندوز 

 ما XPفي حالة حدوث مشكلة ما في ويندوز : لسؤال مئة و سبعونا
 هي الطريقة إلعادة الويندوز لحالته الطبيعية قبل المشكلة؟

عند فتح أآثر من صفحة انترنت أجد أن : السؤال مئة و واحد و سبعون
هذه الصفحات يتم جمعها تحت زر واحد في شريط المهام، ما العمل 

 لى حده؟لجعل الصفحات تظهر آل ع
 Remoteما هو سطح المكتب البعيد : السؤال مئة و اثنان و سبعون

Desktop و ما  
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 الفائدة منه و آيف يتم إعداده؟
أحيانا عند إيقاف تشغيل الجهاز تظهر : السؤال مئة و ثالث و سبعون

رسالة تفيد أن بعض البرامج ال تستجيب، هل هناك طريقة لجعل 
 لقائيا؟الويندوز يغلق هذه البرامج ت
لقد قمت بتثبيت درايفر ما ألحد األجهزة : السؤال مئة و أربع و سبعون

و لكنه أدى إلى ظهور بعض المشاآل في الويندوز ، هل هناك طريقة 
 للعودة للدرايفر القديم؟

أحيانا عند إغالق بعض البرامج تبقى : السؤال مئة و خمس سبعون
أداء الويندوز ، هل بعض ملفاتها عالقة في الذاآرة مما يخفض من 

 هناك طريقة لجعل الويندوز يتخلص تلقائيا من هذه الملفات؟
هل هناك طريقة لمعرفة الدرايفرات غير : السؤال مئة و ست و سبعون

  لتحديثها إن أمكن؟XPالمتوافقة بشكل آامل مع ويندوز 
هل هناك طريقة لتسريع تصفح الشبكة : السؤال مئة و سبع و سبعون

Network Browsing؟ 
هل هناك طريقة إلضافة : السؤال مئة و ثمان و سبعون
ADMINISTRATOR الى قائمة المستخدمين في لوحة الدخول 

 ؟XPالى ويندوز 
هل هناك طريقة لمنع اإلنترنت : السؤال مئة و تسع و سبعون

إآسبلورر من حفظ الصفحات المشفرة التي أستعرضها على اإلنترنت 
  من قبل المخترقين؟و ذلك لمنع الوصول إليها
 يستفيد من XPهل أستطيع أن أجعل الويندوز : السؤال مئة و ثمانون

 ؟)L2(الحجم الفعلي لذاآرة الكيش المستوى الثاني 
آيف أستطيع تشفير ملفاتي و مجلداتي : السؤال مئة و واحد و ثمانون
 لمنع وصول المخترقين لها؟
إلغاء خاصية هل من الممكن : السؤال مئة و اثنان و ثمانون

Windows Scripting Host  
)WSH ( التي تعد من البوابات الخطرة للوصول الى سجل النظام و

 خاصة من قبل 
 الفيروسات و ملفات التجسس؟
عند تسجيل األقراص المضغوطة : السؤال مئة و ثالث و ثمانون

 أالحظ أن جهاز تسجيل األقراص يصدر صوتا XPباستخدام ويندوز 
 من طريقة لتخفيض أو منع هذه الضوضاء؟مزعجا ، هل 
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آيف يمكن إعداد إتصال مباشر بين : السؤال مئة و أربع و ثمانون
 ؟XPجهازين باستخدام ويندوز 

عند تنصيب بعض البرامج تظهر : السؤال مئة و خمس و ثمانون
 رسالة خطأ رقمها 

  ، ما الحل لهذه المشكلة؟1606
ع تثبيت و استخدام خدمة آيف أستطي: السؤال مئة و ست وثمانون

 ؟XPويندوز الفاآس في 
ما معنى رسالة الخطأ التاليjة التjي تظهjر     : السؤال مئة و سبع و ثمانون     

 Stop: لي عند تنصjيب الوينjدوز أو تثبيjت أحjد البjرامج أو األجهjزة       
0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ؟ 

 Stop: تاليjة مjا معنjى رسjالة الخطjأ ال    : السؤال مئjة و ثمjان و ثمjانون   
0x0000001E 

KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED؟ 
 Stop: مjا معنjى رسjالة الخطjأ التاليjة     : السjؤال مئjة و تسjع و ثمjانون    

0x00000024 NTFS_FILE_SYSTEM؟ 
 Stop: مjjjا معنjjjى رسjjjالة الخطjjjأ التاليjjjة   : السjjjؤال مئjjjة و تسjjjعون 

0x0000002E DATA_BUS_ERROR؟ 
 Stop: ى رسالة الخطأ التاليةما معن: السؤال مئة و واحد و تسعون

0x0000003F NO_MORE_SYSTEM_PTES؟ 
 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و اثنان و تسعون

0x00000050 
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA ؟ 

 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و ثالث و تسعون
0x00000077 KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR؟ 

 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و أربع و تسعون
0x00000079 MISMATCHED_HAL؟ 

 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و خمس و تسعون
0x0000007A KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR؟ 

 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و ست و تسعون
0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE؟ 
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 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و سبع و تسعون
0x0000007F 

UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP؟ 
 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و ثمان و تسعون

0x0000009F 
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE؟ 

 Stop:  ما معنى رسالة الخطأ التالية:السؤال مئة و تسع و تسعون
0x000000C2 BAD_POOL_CALLER؟ 

 Stop 0x000000D1: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مائتان
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL؟ 

 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مائتان و واحد
0x000000D8 DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES؟ 

 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: مائتان و اثنانالسؤال 
0x000000EA 

THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER؟ 
 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مائتان و ثالث

0x000000ED 
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME؟ 

 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مائتان و أربع
0x000000F2 HARDWARE_INTERRUPT_STORM؟ 

 Stop : ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مائتان و خمس
0xC000021A 

STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED؟ 
 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مائتان و ست

0xC0000221 
STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH؟ 

ي إيقاف تشغيل الجهاز ، أعاني من مشاآل ف: السؤال مائتان و سبع
قمت بمراجعة السؤال السادس عشر و لكنه لم يجد نفعا ، هل هناك أي 

 خيارات إضافية؟
 Stand Byجهازي يرفض الدخول الى حالة : السؤال مائتان و ثمان

) XPخياران من خيارات إيقاف التشغيل في ويندوز  (Hibernateأو 
، ACPIدعم مواصفات رغم أني قمت بتحديث البيوس و تأآدت أنه ي

 ما الحل؟
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قمت بإعداد شبكة محلية و أدخلت جميع القيم : السؤال مائتان و تسع
بشكل يدوي في جميع األجهزة آما آنت أفعل في السابق و عملت 

 ، ما XPالشبكة بشكل جيد فيما عدى الجهاز الذي يشغل ويندوز 
 .السبب

 الشائعة XPز  ما هي مشاآل ويندو):األخير(السؤال مائتان و عشر 
و آيف يتم اآتشافها و  TCP/IPمع الشبكات التي تعتمد بروتوآول 

 إيجاد الحلول المناسبة لها؟
 
 . مرشدك األمين إلعدادات البيوس-7
 

  CPU Level 1 Cache  :الخاصية األولى
  CPU Level 2 Cache :الخاصية الثانية
 CPU L2 Cache ECC Checking : الخاصية الثالثة

 Processor Number Feature: ة الرابعةالخاصي
 Quick Power On Self Test : الخاصية الخامسة
 Virus Warning / Anti-Virus Protection: الخاصية السادسة
 Boot Sequence : الخاصية السابعة
 و هjي متعلقjة     Boot Sequence EXT Means: الخاصية الثامنjة 
 .بالخاصية السابقة
  Swap Floppy Drive  :الخاصية التاسعة
  Boot Up Floppy Seek: الخاصية العاشرة

 Boot Up NumLock Status : الخاصية الحادية عشر
 Gate A20 Option: الخاصية الثانية عشر
  IDE HDD Block Mode : الخاصية الثالثة عشر
 Typematic Rate Setting: الخاصية الرابعة عشر

 Typematic Rate (Chars/Sec):  الخامسة عشرالخاصية
 Typematic Rate Delay (Msec): الخاصية السادسة عشر
 Security Setup: الخاصية السابعة عشر
 bit Disk Access-32: الخاصية الثامنة عشر
 PCI/VGA Palette Snoop: الخاصية التاسعة عشر
  Assign IRQ For VGA : الخاصية العشرون

  MPS Version Control For OS : الخاصية الواحدة و العشرون
 OS Select For DRAM > 64MB: الخاصية الثانية و العشرون
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 Report No FDD For Win95: الخاصية الثالثة و العشرون
 Delay IDE Initial (Sec): الخاصية الرابعة و العشرون
   HDD S.M.A.R.T. Capability : الخاصية الخامسة و العشرون

 Video BIOS Shadowing : شرونالخاصية السادسة و الع
 Shadowing Address Ranges : الخاصjية السjابعة و العشjرون   

(xxxxx-xxxxx Shadow) 
 SDRAM CAS Latency Time : الخاصية الثامنة و العشرون
 SDRAM Cycle Time Tras/Trc: الخاصية التاسعة و العشرون

 SDRAM RAS-to-CAS Delay : الخاصية الثالثون
 SDRAM RAS Precharge: الواحjjدة و الثالثjjون  الخاصjjية 

Time  
  SDRAM Cycle Length: الخاصية الثانية و الثالثون 
 SDRAM Leadoff Command : الخاصية الثالثة و الثالثون
 SDRAM Precharge Control : الخاصية الرابعة و الثالثون
 DRAM Data Integrity Mode : الخاصية الخامسة و الثالثون

 SDRAM Bank Interleave : خاصية السادسة و الثالثونال
  Read-Around-Write: الخاصية السابعة و الثالثون
  System BIOS Cacheable: الخاصية الثامنة و الثالثون
 Video BIOS Cacheable : الخاصية التاسعة و الثالثون

 Memory Hole At 15M-16M : الخاصية األربعون
 bit I/O Recovery Time-8 :  األربعونالخاصية الواحدة و

 bit I/O Recovery Time-16 : لخاصية الثانية و األربعون
 Video RAM Cacheable : الخاصية الثالثة و األربعون
 Passive Release : الخاصية الرابعة و األربعون
 Delayed Transaction : الخاصية الخامسة و األربعون
 PCI 2.1 Compliance : ونالخاصية السادسة و األربع
 AGP 2X Mode : الخاصية السابعة و األربعون
   AGP Master 1WS Read : الخاصية الثامنة و األربعون
 AGP Master 1WS Write: الخاصية التاسعة و األربعون

 USWC Write Posting: الخاصية الخمسون
 Spread Spectrum: الخاصية الواحدة و الخمسون

 Auto Detect DIMM/PCI Clk: نية و الخمسونالخاصية الثا
 Flash BIOS Protection: الخاصية الثالثة و الخمسون
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 Hardware Reset Protect: الخاصية الرابعة و الخمسون
 DRAM Read Latch Delay: الخاصية الخامسة و الخمسون
 DRAM Interleave Time: الخاصية السادسة و الخمسون

 Byte Merge: خمسونالخاصية السابعة و ال
 PCI Pipeline / PCI Pipelining: الخاصية الثامنة و الخمسون
 Fast R-W Turn Around: الخاصية التاسعة و الخمسون

 CPU to PCI Write Buffer: الخاصية الستون
 PCI Dynamic Bursting: الخاصية الواحدة و الستون
 PCI Master 0 WS Write: الخاصية الثانية و الستون
 PCI Delay Transaction: الخاصية الثالثة و الستون
 PCI#2 Access #1 Retry: الخاصية الرابعة و الستون
 SDRAM Page Closing Policy: الخاصية الخامسة و الستون
 AGP 4X Mode: الخاصية السادسة و الستون
 Master Priority Rotation: الخاصية السابعة و الستون

 AGP Driving Control:  الستونالخاصية الثامنة و
 AGP Driving Value: الخاصية التاسعة و الستون

 Delay DRAM Read Latch: الخاصية السبعون
 AGP Aperture Size (MB): الخاصية الواحدة و السبعون
 MD Driving Strength: الخاصية الثانية و السبعون
 Onboard IDE-1 Controller: الخاصية الثالثة و السبعون
 Onboard IDE-2 Controller: الخاصية الرابعة و السبعون

 Master/Slave Drive PIO: الخاصjjية الخامسjjة و السjjبعون  
Mode 

 Master/Slave Drive: الخاصjjjjjية السادسjjjjjة و السjjjjjبعون 
UltraDMA 

 Ultra DMA-66/100 IDE: الخاصjjjية السjjjابعة و السjjjبعون
Controller 

 USB Controller: الخاصية الثامنة و السبعون
 USB Keyboard Support: الخاصية التاسعة و السبعون

 USB Keyboard Support Via: الخاصية الثمانون
 Init Display First: الخاصية الواحدة و الثمانون
 KBC Input Clock Select: الخاصية الثانية و الثمانون
 Onboard FDD Controller: الخاصية الثالثة والثمانون



 

28 

 Onboard Serial Port 1/2: ية الرابعة والثمانونالخاص
 Onboard IR Function : الخاصية الخامسة و الثمانون
 Duplex Select: الخاصية السادسة و الثمانون
 RxD, TxD Active: الخاصية السابعة  و الثمانون
 Onboard Parallel Port: الخاصية الثامنة و الثمانون
 Power On Function: ونالخاصية التاسعة و الثمان

 Parallel Port Mode: الخاصية التسعون
 ECP Mode Use DMA: الخاصية الواحدة و التسعون
 EPP Mode Select: الخاصية الثانية والتسعون
 Assign IRQ For USB: الخاصية الثالثة و التسعون
 PNP OS Installed: الخاصية الرابعة و التسعون
 Assign IRQ For VGA: عونالخاصية الخامسة و التس

 PCI IRQ Activated By: الخاصية السادسة و التسعون
 Force Update ESCD / Reset: الخاصjية السjابعة و التسjعون   

Configuration Data 
 Resource Controlled By: الخاصية الثامنة و التسعون

 ~ .PIRQ_0 Use IRQ No: الخاصjjية التاسjjعة و التسjjعون 
PIRQ_3 Use IRQ No. 

  CPU Drive Strength : الخاصية المئة
  Force 4-Way Interleave : الخاصية المئة و واحد

  PCI Latency Timer:  الخاصية مئة و إثنان و األخيرة
 
 . مرشدك األمين الى ذاآرة الحاسوب-8
 

 ما هي أنواع الذاآرة المستخدمة في الكمبيوتر؟: السؤال األول
 Random Access Memory (ميتلمjjاذا سjj : السjjؤال الثjjاني 

(RAMبهذا اإلسم و ما معناه؟  
  و آيف تعمل ؟RAMمم تتكون : السؤال الثالث
ما هي أنواع الذاآرة التjي تنjدرج تحjت النjوع الرئيسjي      : السؤال الرابع 

RAM؟  
مjjjا هjjjي المعjjjايير و المقjjjاييس المسjjjتخدمة للjjjذاآرة  : السjjjؤال الخjjjامس

RAM؟  
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  ؟VRAMآم أحتاج من ذاآرة : السؤال السادس
  أحتاج؟RAMآم من الذاآرة : السؤال السابع
  ؟Read-Only Memory (ROM(ما هو: السؤال الثامن

ع ؤال التاس ة  : الس يش فائق ذاآرة الك ناعة ال ن ص ن الممك ان م إذا آ
 السرعة فلم ال تكون آل الرام من نفس النوعية لزيادة السرعة ؟

  و ما هو عملها؟Cacheما هي الذاآرة الكيش : السؤال العاشر
 آيف أرآب ألواح الذاآرة الرام في جهازي؟: السؤال الحادي عشر
  ؟ROMآيف تعمل الذاآرة : السؤال الثاني عشر
  ؟ROMما هي أنواع الذاآرة الروم : السؤال الثالث عشر
  وآيف تعمل؟EPROMما هي : السؤال الرابع عشر

  و آيف تعمل؟PROMا هي م: السؤال الخامس عشر
  وآيف تعمل؟EEPROMما هي : السؤال السادس عشر
  ؟Flash Memoryما هي : السؤال السابع عشر
ة    : السؤال الثامن عشر ذاآرة الظاهري  و Virtual memoryما هي ال

 آيف من الممكن التحكم فيها؟
 
 . مرشدك األمين الآتـــشاف عالم لينوآس-9
 

 ؟ "Linuxلينوآس "  ما هو :الحلقة الدراسية األولى
لينوآس، ما له و ما عليه بالمقارنة مع أنظمة : الحلقة الدراسية الثانية

 .التشغيل األخرى
 ، أيها أختار؟"توزيعات لينوآس: "الحلقة الدراسية الثالثة
 خطوة Linux Mandrake 8تنصيب : الحلقة الدراسية الرابعة

 .خطوة
 . خطوة خطوةRed Hat 7.2تنصيب : الحلقة الدراسية الخامسة
 .التعرف على واجهة لينوآس عن قرب: الحلقة الدراسية السادسة
 .آرت الصوت في لينكس إعداد: الحلقة الدراسية السابعة
 أوامر أساسية: أوال :أوامر لينوآس: الحلقة الدراسية الثامنة

 .إعادة التوجيهأوامر :  ثانيا:أوامر لينوآس: التاسعةالحلقة الدراسية 
 .أوامر إدارة الملفات:  ثالثا:أوامر لينوآس: العاشرةحلقة الدراسية ال

حلقة . ( عن قربShellالتعرف على : الحادية عشرالحلقة الدراسية 
  )متقدمة

 .أرشفة و ضغط الملفات: الحلقة الدراسية الثانية عشر
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 .صالحيات استخدام الملفات و المجلدات: الحلقة الدراسية الثالثة عشر
 .التعامل مع أنظمة الملفات في لينوآس: الحلقة الدراسية الرابعة عشر
   .Package administration  :إدارة الحزم: الحلقة الدراسية الخامسة عشر
 إعداد شبكة محلية بين لينوآس وويندوز:الحلقة الدراسية السادسة عشر
 .تعريب لينوآس: الحلقة الدراسية السابعة عشر
 .إعدادات اإلنترنت :الحلقة الدراسية الثامنة عشر
 KDE Controlمرآز التحكم  :الحلقة الدراسية التاسعة عشر

Center 
 .لمحة عن أهم برامج لينوآس:  و األخيرةالحلقة الدراسية العشرون



 

31 

ألول مرة على اإلنترنت دورة دراسية شاملة 
 في الشبكات MCSEحان ميكروسوفت إلمت

 )سلسلة(
 

 
بعjjjون اهللا و توفيقjjjه سjjjأبدأ سلسjjjلة مjjjن الjjjدروس لتعلjjjيم آjjjل     
أساسjjjيات الشjjjبكات ، بحيjjjث يصjjjبح اإلخjjjوة المتjjjابعون للسلسjjjلة بعjjjد  

  MCSEإتمامهjjا إن شjjاء اهللا ، مjjؤهلين لتقjjديم اختبjjار مايكروسjjوفت      
 و سjأحرص  الخاص بالشبكات بدون اإلنضjمام إلي دورات إضjافية ،         

في هذه الدورة على ذآjر آjل المصjطلحات اإلنجليزيjة المسjتخدمة فjي                
 .هذا المجال و معانيها مما يسمح بتقديم اإلختبار باللغة اإلنجليزية 

 
أتمنى لكم التوفيق و اإلستفادة مjن هjذه الjدورة و ال أريjد مjنكم                 

 .سوى الدعاء لي في صلواتكم و سأآون سعيدا جدا بذلك 
 

أساسjjيات التشjjبيك  : اسjjية األولjjى سjjتكون بعنjjوان   الحلقjjة الدر
 :وسنتناول فيها غدا إن شاء اهللا البنود التالية

 وصف لمفهوم و فكرة التشبيك  -1
 

وصjjjjف لمفهjjjjوم شjjjjبكات النطjjjjاق المحلjjjjي     -2
Local Area Networks (LAN)   

 
وصjjjjjjف لمفهjjjjjjوم شjjjjjjبكات نطjjjjjjاق المjjjjjjدن   -3

Metropolitan Area Networks (MAN)  
 

 Wideت النطاق الواسع وصف لمفهوم شبكا -4
Area Networks (WAN)  

 
 .وصف لبرامج الشبكات وماهية عملها  -5
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 الحلقة الدراسية األولى

 
  أساسيات التشبيك

 
 

في أبسط أشكالها تتكون شبكة الكمبيوتر من جهازين متصjلين           
 .ببعضهما بواسطة  سلك ، و يقومان بتبادل البيانات

 
بjjادل البيانjjات و مjjوارد  الشjjبكات فjjي هjjذه األيjjام تسjjمح لjjك بت   

معلومjjات ، بjjرامج ، أجهjjزة   ( Computer resourcesالكمبيjjوتر
و تسjjمح للمسjjتخدمين )  مثjjل الطابعjjة مjjثال  Peripheral  محيطيjjة

 .بالتواصل مع يعض بشكل فوري
 

بداية دعنا نتخيjل وضjع الحاسjوب بjدون وجjود شjبكات ، فjي                 
ئjات األقjراص اللينjة    هذه الحالة آيف سنتبادل البيانات ، سنحتاج الjى م      

لنقjjل المعلومjjات مjjن جهjjاز الjjى آخjjر ممjjا يسjjبب هjjدرا آبيjjرا للوقjjت و 
الجهد ، و مثال آخر إذا آان لدينا طابعة واحjدة و عjدة أجهjزة آمبيjوتر        
في هذه الحال إذا أردنا الطباعة فإما سنقوم بjالوقف فjي طjابور انتظjار              

عjjة الjjjى آjjjل  علjjى الجهjjjاز الموصjjل بالطابعjjjة ، أو سjjنقوم بنقjjjل الطاب   
مستخدم ليوصلها الى جهjازه ليطبjع مjا يريjد و فjي آjال األمjرين عنjاء                   
آبيjjر ، و مjjن هنjjا نjjرى أن تقنيjjة التشjjبيك قjjد تطjjورت لسjjد الحاجjjة          

 .المتنامية لتبادل المعلومات و الموارد بشكل فعال
 

 :و هكذا انبثق نوعان من المحاسبة  اإللكترونية 
 
1-  Centralized Computingسبة المرآزية  المحا 
 
2- Distributed Computing المحاسبة الموزعة   
 

 :لنلق نظرة في البداية على المحاسبة المرآزية 
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فjjي الخمسjjينيات مjjن القjjرن السjjابق آانjjت أجهjjزة الحاسjjوب       
بحجjjjم الغرفjjjة و آانjjjت مjjjزودة بمعjjjالج واحjjjد ، و مقjjjدار ضjjjئيل مjjjن  

يط تسjجيل ، و  الذاآرة، و جهاز تخزين للمعلومات آان عبارة عjن شjر   
جهاز للخرج آان عبارة عjن بطاقjات مثقبjة  و جهjاز إلدخjال البيانjات          

 .على شكل بطاقات مثقبة أيضا 
 

هjjذا النjjوع مjjن المحاسjjبة مjjا زال موجjjودا فjjي بعjjض الjjدول و  
 هjjذا النjوع مjن األجهjزة الضjخمة المرآزيjjة     .لكjن بنطjاق محjدود جjدا     

لتjي تقjjوم بإدخjjال   ، أمjjا األجهjزة المتصjjلة بjjه و ا Mainframeتسjمى  
 أو محطjة طرفيjة خرقjاء أو    Dumb terminalsالبيانات فقط فتسjمى  

صامتة  ، و آانت تتكون مjن لوحjة مفjاتيح و شاشjة عjرض و لjم تكjن                  
 .قادرة على معالجة البيانات 

 
  أن يلبjjjjjي Mainframeيسjjjjjتطيع الكمبيjjjjjوتر المرآjjjjjزي أو 

 الكمبيjوتر    متصلة بjه  ، و بهjذا يشjكل           terminalsطلبات عدة أجهزة    
المرآjjjjزي المتصjjjjل بالمحطjjjjات الطرفيjjjjة  و المتصjjjjل بغيjjjjره مjjjjن      
الكمبيjjوترات المرآزيjjة  ، شjjبكة  حواسjjيب أوليjjة فjjي بيئjjة المعالجjjة        

 .المرآزية 
 

مع تطور صناعة الحاسوب ، بjدأت تظهjر حواسjيب شخصjية          
أصغر حجما مما سمح للمستخدمين بتحكم أآبر بأجهزتهم ، و أدت قوة            

jjjبة الشخصjjjمى  المحاسjjjبة تسjjjدة للمحاسjjjة جديjjjور بنيjjjى ظهjjjذه الjjjية ه
  أو المعالجjjjjة Distributed Computingالمحاسjjjjبة الموزعjjjjة  

 . Distributed Processingالموزعة 
 

بjjدال مjjن ترآيjjز آjjل عمليjjات المعالجjjة  فjjي آمبيjjوتر واحjjد         
مرآزي ، فjإن المحاسjبة الموزعjة تسjتخدم عjدة أجهjزة صjغيرة لتقjوم                  

 . و تقاسم المهام بالمشارآة في المعالجة
و هكjذا تقjjوم المعالجjjة المرآزيjjة باإلسjتفادة القصjjوى مjjن قjjوة   

 .آل جهاز على الشبكة 
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فjjjي الشjjjبكات الحديثjjjة مjjjن المهjjjم اسjjjتخدام لغjjjة مشjjjترآة أو    
 لكjي تسjتطيع األجهjزة المختلفjة       متوافjق عليjه   Protocol بروتوآول

 .اإلتصال مع بعضها البعض و فهم آل منها اآلخر 
 

توآول هو مجموعة من المعايير أو المقاييس المسjتخدمة         البرو
 .لتبادل المعلومات بين جهازي آمبيوتر 

 
و مjjع تطjjور الشjjبكات أصjjبح مفهjjوم الشjjبكة أوسjjع بكثيjjر مjjن  
مجjjرد ربjjط األجهjjزة مjjع بعjjض ، و لنلjjق نظjjرة علjjى المعjjالم الشjjائعة   

 :للشبكات الحالية 
 

تحتjjاج  الjjى  ، لكjjي تشjjكل الحواسjjيب شjjبكة     -1
اقل للبيانات و في هذه الحالة يكون إمjا أسjالك أو وسjط      وسط ن 

 .السلكي 
 

آما تحتاج  هjذه الحواسjيب الjى مjوائم أو أداة          -2
 ، لتقjjjوم بوصjjjل هjjjذه األجهjjjزة  باألسjjjالك     Adapterربjjjط 

 Networkالمكونjjjjة للشjjjjبكة و تسjjjjمى هjjjjذه الموائمjjjjات   
Interface Card أو بطاقة واجهة الشبكة  . 

 
بيانjات أو المjوارد فjي الشjبكات الحاليjة           الحواسيب التي تقjدم ال    

  أو  مزودات ، بينما يطلق علjى الحواسjيب      Serversيطلق عليها اسم    
 . أو زبائن Clientsالتي تستفيد من هذه البيانات أو الموارد ، اسم 

في الشبكة من الممكjن لجهjاز واحjد أن يلعjب فjي نفjس الوقjت             
         jون        دور المزود و الزبون ، فمثال يستطيع جهاز مjبكة أن يكjى الشjا عل

مزودا للطباعة و فjي نفjس الوقjت يكjون زبjون للحصjول علjى بيانjات             
 .من مزود آخر 

 
تحتاج الشبكة الى برنامج شبكات مثبت على األجهزة المتصلة         
بالشبكة سواء آانت مزودات أو زبائن ، و هذا البرنامج إما يكون نظام      

 ، أو  Network Operating System (NOS)تشjjغيل شjjبكات 
  NTيكون نظام تشغيل  يتضمن برنامج إلدارة الشبكات مثل الوينjدوز            
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يقjjjوم هjjjذا البرنjjjامج بjjjالتحكم بمكونjjjات الشjjjبكة  و صjjjيانة     .2000أو 
 .اآلتصال بين الزبون و المزود 

 
فjjي بدايjjة ظهjjور الشjjبكات آانjjت تتكjjون مjjن عjjدد قليjjل مjjن         

  jjض ، ومتصjjع بعjjلة مjjرة متصjjاوز العشjjا ال يتجjjزة ربمjjا األجهjjل معه
 Local Areaجهاز طباعة  ، هذا النوع من التشبيك أصبح يعرف ب 

Network (LAN)     ن أنjjالرغم مjjي ، و بjjاق المحلjjبكة النطjjأو ش  
التقنية الحالية تسمح للشبكات المحلية بالتكيف و التعامل مjع عjدد أآبjر              
بكثير من المستخدمين إال أنهjا مازالjت تعمjل ضjمن مسjاحة محjدودة ،          

  في العادة تكون محتواة داخل مكتب ، أو مجموعة من    LANفشبكات  
و تقjjدم هjjذه الشjjبكات فjjي وقتنjjا الحjjالي   ، المكاتjjب داخjjل بنايjjة واحjjدة  

سjjرعة آبيjjرة لتبjjادل البيانjjات و المjjوارد ممjjا يشjjعر المسjjتخدم الjjذي       
يسjjjتفيد مjjjن مjjjوارد الشjjjبكة أن هjjjذه المjjjوارد موجjjjودة علjjjى جهjjjازه     

 .الشخصي 
 

دة نوع واحد من وسائط اإلتصال و   تستخدم عاLANشبكات 
 :أحيانا أآثر من نوع  ، و هذه الوسائط تكون إحدى ما يلي

 Twisted pairأسjjالك مزدوجjjة ملتفjjjة    -1
cable     ةjاة بطبقjو تكون هذه األسالك إما مغطاة أو غير مغط  
  .(Shielded or Unshielded)واقية  
 

 Coaxial cable (coax)السjلك المحjوري    -2
. 
 

3-  jjالك األليjjرية أسjjاف البصFiber Optic 
Cable.  

 
 Wirelessوسjjjjjjط اتصjjjjjjال السjjjjjjلكي   -4

transmission media.  
 

آان هذا بخصوص الشبكات المحليjة ، و لنتنjاول اآلن شjبكات           
 ، و Metropolitan Area Networks (MAN)نطjاق المjدن أو   

التjjي تعتبjjر نjjوع آخjjر فjjي تصjjنيف الشjjبكات ، و هjjي تقjjوم علjjى تقنيjjة  
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ولكjjن تعمjjل بسjjرعات فائقjjة و تسjjتخدم فjjي العjjادة     ،  LANشjjبكات 
أليjjاف ضjjوئية آوسjjط اتصjjال ، و هjjي عjjادة تغطjjي مسjjاحة واسjjعة         

 . آيلومتر 100 الى 20تتراوح بين 
 

  مjن دعjم      LANفي بدايjة ظهjور الشjبكات لjم تjتمكن شjبكات              
احتياجات الشبكة للشرآات الكبيرة التي تتوزع مكاتبهjا علjى مسjاحات            

توى عjدة دول ، لهjذا آjان البjد مjن تطjوير نjوع            شاسعة  ربما على مس    
جديد من الشjبكات يقjوم بjربط الشjبكات المحليjة فjي أنحjاء مختلفjة مjن           
دولة ما أو أن يقjوم بjربط الشjبكات المحليjة فjي دول مختلفjة ، و أطلjق         

 Wide Area Networksعلjjى هjjذا النjjوع مjjن الشjjبكات اسjjم      
(WAN) دد   أو شبكات النطاق الواسع ، وباستخدام هذjه التقنية تزايد ع

المسjjjjتخدمين لشjjjjبكة الكمبيjjjjوتر فjjjjي الشjjjjرآات الكبيjjjjرة الjjjjى آالف     
 .األشخاص
 

 :  الى فئتين WANتنقسم شبكات 
 
1-  Enterprise Network.  
 
2-  Global Network.  
 

النjjوع األول يقjjوم بjjjالربط بjjين الشjjjبكات المحليjjة أو الفjjjروع      
 دولjة واحjدة أو عjدة دول     التابعة لشرآة أو مؤسسة واحدة على مستوى  

، بينمjjا يعمjjل النjjوع الثjjاني علjjى ربjjط الشjjبكات المحليjjة التابعjjة لعjjدة      
 .مؤسسات مختلفة  

 
مع تطور الشبكات ، تم تطوير و تحسين البjرامج لكjي تتعامjل        

 :مع عدة مستخدمين على الشبكة و هذه البرامج تتضمن 
 

 البريد اإللكتروني  -1
 

  .Schedulingبرامج الجدولة  -2
 

  .Groupwareبرامج العمل الجماعي  -3
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البريjjد اإللكترونjjي يjjوفر اتصjjال سjjريع و يسjjمح للمسjjتخدمين   
بتبادل الرسjائل التjي مjن الممكjن أن تحتjوي علjى نصjوص ، صjور ،             

 .ملفات مرفقة بما فيها ملفات الصوت أو الفيديو 
 

 :يستخدم البريد اإللكتروني البروتوآوالت التالية 
 
1- CCITT X.400   
 
2- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 
 
3- Message Handling Service (MHS)  
 

برامج الجدولة هي نسخة الكترونية من الجjداول الورقيjة التjي      
تستخدم للتخطيط اليومي و  الشهري و السنوي للمواعيد وهي تسjتخدم            

و لتحديد المواعيد و تنبيه المسjتخدم عنjد حلjول أو اقتjراب موعjد مjا ،                 
على مستوى الشبكة يستطيع مسjتخدمي الشjبكة اإلطjالع علjى مواعيjد              
غيjjرهم لتحديjjد موعjjد لإللتقjjاء أو مباحثjjة أمjjر معjjين بحيjjث يكjjون مjjن   

 .الممكن تحديد موعد مناسب للجميع و هكذا
 

برامج العمل الجماعي تستخدم تقنية  الشبكة في اإلتصال لتقدم      
لمسjjتخدمين فjjي أمjjاآن إدارة مشjjترآة للوثjjائق مjjن قبjjل مجموعjjة مjjن ا 

مختلفة في الوقت الحقيقي مما يسjمح بالتعjديل علjى مسjتند مjا مjن قبjل                   
أآثjjر مjjن مسjjتخدم فjjي نفjjس الوقjjت ، آمjjا أن المسjjتخدمين يسjjتطيعوا      
المشارآة في تشغيل التطبيقات و البرامج المختلفة على أجهjزة مختلفjة            

. 
 
 
 

 :ملخص الحلقة الدراسية األولى
 

  jjبكات بمشjjك الشjjمح لjjوارد  تسjjات و المjjادل المعلومjjارآة و تب
أجهزة الكمبيوتر في . بشكل أفضل و تسمح باإلتصال بين المستخدمين   
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الشبكة  تتصل  من خالل وسط إرسال و بطاقة شبكة  ويجب أن تشjغل   
 .برنامج خاص للشبكات 

 
الشبكات المحلية تعمل في مساحة محدودة بينما شjبكات نطjاق           

و تسjjjتخدم نفjjjس تقنيjjjات الشjjjبكة   المjjjدن تعمjjjل علjjjى مسjjjاحة أوسjjjع    
شبكات النطاق الواسع تjربط مجموعjة مjن الشjبكات المحليjة ،              .المحلية

وهي تنقسم الjى قسjمين علjى مسjتوى مؤسسjة واحjدة أو علjى مسjتوى                 
 .أآثر من مؤسسة 

 
البريد اإللكتروني ، برامج الجدولة و      : برامج  الشبكة تتضمن     

 .برامج العمل الجماعي 
 

على حسن القراءة ، و نلتقي غدا إن شاء اهللا مjع  بارك اهللا فيكم   
 :الحلقة الدراسية الثانية  و ستكون بعنوان 

 
 Peer-to-Peer Networksشبكات الند للند أو 
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 الحلقة الدراسية الثانية 
 

 Peer-to-Peer Networksشبكات الند للند  
 

 :الية سنتناول إن شاء اهللا  في هذا الدرس البنود الت
 

 .الخصائص األساسية لشبكات الند للند  -1
 

 .مميزات و عيوب شبكات الند للند -2
 

نعjjjرض أهjjjjم أنظمjjjjة تشjjjjغيل ميكروسjjjjوفت   -3
 .المتوافقة مع هذا النوع من الشبكات

 
 :نبدأ الدرس بعون اهللا 

 
 :يمكن تقسيم شبكات الكمبيوتر الحديثة الى قسمين رئيسيين 

 
 Peer-to-Peerشjjjjjبكات النjjjjjد للنjjjjjد أو   -1

Networks.  
 

 \ Server  الزبjjون أو /شjjبكات المjjزود   -2
Client Networks.  

 
 :نبدأ الحديث عن شبكات الند للند 

 
المقصود بشبكات الند للند أن الكمبيوترات في الشبكة  يستطيع     
آل منها تأدية وظائف الزبون و المزود في نفس الوقت ، و بالتالي فإن     

يjjره بالمعلومjjات و فjjي نفjjس آjjل جهjjاز علjjى الشjjبكة يسjjتطيع تزويjjد غ 
 .الوقت يطلب المعلومات من غيره من األجهزة المتصلة بالشبكة 

 
 LANهي شبكة آمبيjوتر محليjة      : إذا تعريف شبكات الند للند      

مكونة من مجموعة من األجهزة  لها حقوق متساوية  و ال تحتوي على 
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 بjjل آjل جهjjاز فjjي الشjjبكة ممكjjن أن يكjjون    مخصjjصServerمjزود  
 .أو زبونا مزودا 

وهذا النوع من الشبكات يطلق عليه أيضا اسjم مجموعjة عمjل              
  .Workgroupأو 

 
يمكن فهjم مجموعjة العمjل بأنهjا  مجموعjة مjن األجهjزة التjي                  

 .تتعاون فيما بينها  إلنجاز عمل معين
وهي عادة تتكون من عدد قليل من األجهزة ال يتجاوز العشjرة          

لبيانjjات و المjjوارد المخزنjjة يسjjتطيع أعضjjاء مجموعjjة العمjjل رؤيjjة  ا.
 على أي من األجهزة المتصلة بالشبكة و اإلستفادة منها 

 
تعتبر شبكات الند للند مناسبة إلحتياجات الشبكات الصغيرة  و       
التي ينجز أفرادها مهام متشابهة  ، ونشاهد هذا النوع من الشjبكات فjي          

 .مكاتب التدريب على استخدام الحاسوب مثال 
 

 :نوع من الشبكات مناسبا في الحاالت التالية فقطيعتبر هذا ال
 

أن يكون عدد األجهjزة فjي الشjبكة ال يتجjاوز         -1
 .العشرة 

 
أن يكjjjjون المسjjjjتخدمون المفترضjjjjون لهjjjjذه    -2

الشبكة  متواجدون في نفjس المكjان العjام الjذي توجjد فيjه هjذه                
 .الشبكة 

 
أن ال يكjjjون أمjjjن الشjjjبكة مjjjن األمjjjور ذات      -3

 .األهمية البالغة لديك 
 

أن ال يكون في نية المؤسسة التي تريjد إنشjاء            -4
هjjذه الشjjبكة خطjjط لتنميjjة الشjjبكة و تطويرهjjا فjjي المسjjتقبل        

 .القريب
 

لهذا قبل التفكير في اختيار نوع محدد من الشبكات يجب األخذ         
 :بعين اإلعتبار األمور التالية 
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حجم المؤسسة وعدد المستخدمين المفترضين      -1
 .للشبكة

 
 .ريد توفيره للشبكةمستوى األمن الذي ت -2

 
 .طبيعة عمل المؤسسة -3

 
مسjjjjتوى الjjjjدعم اإلداري الjjjjذي ترغjjjjب فjjjjي   -4

 .الحصول عليه 
 

 .اإلحتياجات المفترضة لمستخدمي الشبكة -5
 

 .الميزانية المخصصة للشبكة -6
 

 :لنلق نظرة على مميزات شبكات الند للند 
 

من المميزات الرئيسة لشبكات الند للند هو أن         -1
 .تكلفتها محدودة 

 الشjjبكات ال تحتjjاج الjjى بjjرامج إضjjافية    هjjذه -2
 .على نظام التشغيل 

 
ال تحتjjاج الjjى أجهjjزة قويjjة ، ألن مهjjام إدارة    -3

موارد الشبكة  موزعة على أجهزة الشبكة و ليست موآلjة الjى        
 .جهاز مزود بعينه

 
تثبيjjت الشjjبكة وإعjjدادها فjjي غايjjة السjjهولة ،   -4

الjى  فكل ما تحتاجه هو نظام تشبيك بسيط مjن أسjالك موصjلة              
 .بطاقات الشبكة في آل جهاز آبيوتر من أجهزة الشبكة 

 
أمjjا العيjjب الرئيسjjي لهjjذا النjjوع مjjن الشjjبكات هjjو أنهjjا غيjjر       
مناسjjبة للشjjبكات الكبيjjر ة و ذلjjك ألنjjه مjjع نمjjو الشjjبكة و زيjjادة عjjدد       

 :المستخدمين تظهر المشاآل التالية 
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تصjjبح اإلدارة الالمرآزيjjة للشjjبكة سjjببا فjjي      -1

 .جهد و تفقد آفاءتها هدر الوقت و ال
 

يصبح الحفاظ على أمن الشبكة أمرا في غايjة          -2
 .الصعوبة 

 
مع زيادة عدد األجهزة يصjبح إيجjاد البيانjات           -3

و اإلسjjتفادة مjjن مjjوارد الشjjبكة أمjjرا مزعجjjا لكjjل مسjjتخدمي     
 .الشبكة 

 
مرآزيjة و  :آما ذآرنا سابقا فإن إدارة الشبكة على نjوعين     

 .موزعة 
 

رآزيjjjة ، فjjjإن الشjjjبكة تكjjjون مjjjدارة  فjjjي حالjjjة اإلدارة الم
 .بواسطة نظام تشغيل شبكات مرآزي 

هjو البرنjامج الjذي يjدير و يjتحكم         : نظام تشjغيل الشjبكات      
 .بنشاطات األجهزة و المستخدمين على الشبكة 

 
أما فjي حالjة اإلدارة الموزعjة ، فjإن آjل مسjتخدم مسjئول                

 مشjارآتها   عن إدارة جهازه وتحديjد البيانjات و المjوارد التjي يريjد             
مع اآلخرين و تحديد فيما إذا آانت هذه الموارد متاحة للقراءة فقjط            
أم للقراءة و الكتابة معا ، و البرنامج الذي يسمح لهم بذلك هو نظام   

 .التشغيل المحلي الموجود على أجهزتهم 
وآمjjا هjjو واضjjح فjjإن شjjبكات النjjد للنjjد تنتمjjي لشjjبكات        

 .اإلدارة الموزعة
 

لتشغيل التي أصدرتها مايكروسjوفت و تjدعم        بالنسبة ألنظمة  ا   
 :شبكات الند للند فهي 

 
1-Windows for Workgroup 3.11 
 
2-Windows 95 
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3- Windows 98 
 
4- Windows Me  
 
5- Windows NT 4.0 Workstation  
 
6- Windows NT 4.0 Server  
 
7- Windows 2000 Professional  
 
8- Windows 2000 Server 
 
 

 أفضjjjل مjjjن بjjjاقي   2000  و وينjjjدوز  NTتبjjjر أنظمjjjة   و تع
األنظمة نظرا  لjألدوات التjي تقjدمها إلدارة الشjبكة و المسjتوى العjالي           

و سjjنتطرق الjjى مميزاتهjjا فjjي مجjjال  .مjjن األمjjان الjjذي تjjوفره للشjjبكة  
الشبكات في وقت الحق من هذه السلسلة  إن شاء اهللا و لكن من الممكن 

يتمتjع بjالمميزات      و مjا جjاء بعjده    NT 4.0لفjت النظjر أن الوينjدوز    
 :التالية فيما يتعلق بشبكات الند للند 

 
يسمح لكل مستخدم باإلستفادة مjن مjوارد عjدد غيjر محjدود              -1

 .من األجهزة المرتبطة بالشبكة
 
  يسjمح لعjjدد ال يزيjد عjjن عشjjرة مسjتخدمين لإلسjjتفادة مjjن    -2

 .موارد جهاز معين في الوقت نفسه 
 Remote)واحjjjد بjjjالتحكم عjjjن بعjjjد    يسjjjمح لمسjjjتخدم -3

Access Service (RAS)) بجهاز مستخدم آخر . 
 
 يjjوفر مميjjزات للحمايjjة و األمjjن غيjjر متjjوفرة فjjي أنظمjjة     -4
Win 9x.  
 

 :ملخص درس اليوم 
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شبكات الند للند هjي شjبكات آمبيjوتر محليjة ، جميjع األجهjزة                

لهjا حقjوق   فيها تستطيع لعب دور المزود أو الزبون في نفjس الوقjت و              
 .متساوية 

 .أهم ميزة لهذه الشبكات هو تكلفتها المحدودة و سهولة ترآيبها
أهjjم عيوبهjjا هjjو أنهjjا ال تسjjتطيع التكيjjف مjjع عjjدد آبيjjر مjjن       

 .األجهزة و المستخدمين 
 ,win 3.11أنظمة التشغيل المتوافقة مع شبكات الند للند هjي  

Win 9x ,Win Me, Win NT 4.0 (workstation and 
Server), Win 2000(Professional and Server).  
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 الحلقة الدراسية الثالثة
 

 Client / Server Networksالمزود أو / شبكات الزبون  
 

 :في هذه الحلقة نتناول البنود التالية 
 

 .المزود / مميزات شبكات الزبون  -1
 

 .وصف لمختلف أنواع المزودات المخصصة -2
 

مjjjjة التشjjjjغيل المسjjjjتخدمة فjjjjي  وصjjjjف ألنظ -3
 .المزود / شبكات الزبون

 
 .وصف للشبكات المختلطة  -4

 
وصjjjف لإلختالفjjjات بjjjين المتطلبjjjات التقنيjjjة    -5

 .المزود / لشبكة الند للند و شبكة الزبون 
  

 :نبدأ الدرس بعون اهللا و توفيقه
 

 .بداية فلنحاول التعرف بقرب على المزود 
 

      jاحة       المزود قد يكون جهاز آمبيوتر شخصjى مسjوي علjي يحت
تخjjزين آبيjjرة و معjjالج قjjوي وذاآjjرة وفيjjرة ، آمjjا أنjjه مjjن الممكjjن أن  
يكjjjون جهjjjاز مصjjjنوع  خصيصjjjا ليكjjjون مjjjزود شjjjبكات و تكjjjون لjjjه 

 .مواصفات خاصة 
 

المزود و التي تسمى أيضjا شjبكة قائمjة علjى     / شبكات الزبون  
  ، هjذه الشjبكات تكjون قائمjة      Sever Based Networkمjزود  أو  

ى مزود مخصص  و يكون عمله فقط آمزود و ال يعمل آزبون آما            عل
هjjو الحjjال فjjي شjjبكات النjjد للنjjد ، و عنjjدما يصjjبح عjjدد األجهjjزة فjjي      

المزود آبيرا يكjون مjن الممكjن إضjافة مjزود آخjر ،               / شبكات الزبون   
المjزود قjد تحتjوي علjى أآثjر مjن مjزود واحjد         /أي أن شبكات الزبjون     
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       jذه المjذه        عند الضرورة و لكن هjي هjائن ، وفjدا آزبjل أبjزودات ال تعم
الحالjjة تتjjوزع المهjjام علjjى المjjزودات المتjjوفرة ممjjا يزيjjد مjjن آفjjاءة       

 .الشبكة 
 

المjزود و التjي   / لنلق اآلن نظرة على مميزات شبكات الزبون        
 :تتفوق فيها على شبكة الند للند 

 
النسخ اإلحتياطي للبيانات وفقjا لجjدول زمنjي        -1
 .محدد

 
 . من الفقد أو التلفحماية البيانات -2

 
 .تدعم آالف المستخدمين  -3

 
تزيjjjل الحاجjjjة لجعjjjل أجهjjjزة الزبjjjائن قويjjjة     -4

وبالتjjالي مjjن الممكjjن أن تكjjون أجهjjزة رخيصjjة بمواصjjفات       
 .متواضعة

 
فjjjي هjjjذا النjjjوع مjjjن الشjjjبكات تكjjjون مjjjوارد  -5

الشjjjبكة متمرآjjjزة فjjjي جهjjjاز واحjjjد هjjjو المjjjزود ممjjjا يجعjjjل   
وب أسهل بكثير مما لو     الوصول الى المعلومة أو المورد المطل     

آان موزعا على أجهjزة مختلفjة ، آمjا يسjهل إدارة البيانjات و            
 .التحكم فيها بشكل أفضل 

 
 مjjjن أهjjjم   Securityيعتبjjjر أمjjjن الشjjjبكة   -6

المjjزود ، نظjjرا للدرجjjة  / األسjjباب إلسjjتخدام شjjبكات الزبjjون  
العاليjjة مjjن الحمايjjة التjjي يوفرهjjا المjjزود مjjن خjjالل السjjماح      

هjjjو مjjjدير الشjjjبكة   ) آثjjjر عنjjjد الحاجjjjة  أو أ(لشjjjخص واحjjjد  
Administrator   دارjبالتحكم في إدارة موارد الشبكة و إص  

أذونات للمستخدمين لإلستفادة من الموارد التي يحتاجونها فقط        
و يسمح لهم بالقراءة دون الكتابjة إن آjان هjذا األمjر لjيس مjن                  

 .تخصصهم 
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غjض  هناك عدة أنواع للمزودات من حيjث عملهjا بشjكل عjام ب             
 :النظر عن نظام التشغيل المستخدم  

 
  .File Serversمزودات ملفات  -1

 
  .Print Serversمزودات الطباعة  -2

 
 Applicationمزودات تطبيقات أو بjرامج   -3
Servers .  

 
 Communicationمjjزودات  اتصjjاالت    -4
Servers .  

 
 Databaseمjjjjjزودات قواعjjjjjد بيانjjjjjات   -5
Servers.  

 
 2000سjjjيرفر أو وينjjjدوز NTفjjjي بيئjjjة عمjjjل مثjjjل وينjjjدوز  

 :سيرفر نجد أن هذين النظامين يدعمين المزودات التالية
 

 والjjjذي يjjjدير  Mail Serverمjjjزود بريjjjد   -1
 .المراسلة اإللكترونية بين مستخدمي الشبكة 

 
 والjjjذي يقjjjوم  Fax Serverمjjjزود فjjjاآس   -2

 .بإدارة حرآة مرور رسائل الفاآس من و إلى الشبكة  
 

 Communicationمjjjjjزود اتصjjjjjاالت  -3
Server    دليل أوjjjjدمات الjjjjزود خjjjjو مjjjjه هjjjjد أنواعjjjjو أح 

Directory Services Server  تخدمينjو الذي يسمح للمس  
 Domainالمنظمين داخل مجموعة منطقية تسjمى المجjال أو          

بإيجjjjاد ) وفقjjا للمصjjطلحات المسjjتخدمة فjjjي بيئjjة الوينjjدوز     ( 
المعلومjjات المطلوبjjة و تخزينهjjا و المحافظjjة علjjى أمنهjjا علjjى 

بكة ، وهناك نوع آخر من مزودات اإلتصjال يقjوم بjالتحكم           الش
بتjjدفق البيانjjات و رسjjائل البريjjد اإللكترونjjي بjjين الشjjبكة التjjي  
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ينتمي إليها المjزود و غيرهjا مjن الشjبكات  أو الjى مسjتخدمي                 
 .التحكم عن بعد 

 
 \Internetانترانjjjjت  / مjjjjزود انترنjjjjت   -4
Intranet.  

 
 File and Printمjزود ملفjات و طباعjة      -5
Server ويتحكم بوصول المستخدمين الى الملفات المطلوبة و 

 .تحميلها على أجهزتهم  و اإلستفادة من موارد الطباعة 
 

 Applicationمjjزود تطبيقjjات أو بjjرامج    -6
Servers  غيلjjjائن بتشjjjتخدمين أو الزبjjjمح للمسjjjذي يسjjjو ال 

البjjرامج الموجjjودة علjjى المjjزود انطالقjjا مjjن أجهjjزتهم و لكjjن  
جjjة الjjى تخزينهjjا أو تحميلهjjا علjjى أجهjjزتهم تلjjك ، و  دون الحا

 .لكنهم يستطيعون تخزين فقط نتائج عملهم على تلك البرامج 
 

يعمل مزود الشبكة و نظام التشغيل آوحدة واحدة ، فمهما آjان            
المjjjزود قويjjjا و متطjjjورا فإنjjjه إن لjjjم يتjjjوفر نظjjjام تشjjjغيل قjjjادر علjjjى 

حتjى وقjت   .ون عديم الفائدة  اإلستفادة من قدرات هذا المزود ، فإنه سيك       
ليس بالبعيد آان برنامج نظام تشغيل الشبكات  يضاف الى نظام تشغيل  

 Microsoft LAN الجهاز المثبت مسبقا عليه و مثال عليه البرنامج 
Manager  بكةjjي شjjل فjjية بالعمjjزة الشخصjjمح لألجهjjان يسjjذي آjjو ال 

  MS-DOS , UNIX ,OS/2محلية ، و آان موجها ألنظمة التشغيل 
 .حيث آان يضيف لها قدرات اإلنضمام الى الشبكة 

 
في أنظمة التشغيل الحديثة تم دمج نظام تشغيل الشبكات بنظjام           

 سjيرفر و   NTالتشغيل الكلjي ومثjال علjى ذلjك نظjام التشjغيل وينjدوز                
 :الذي يوفر 
 

 Symmetricالمعالجة المتعددة المتماثلة أو  -1
Multiprocessing (SMP)  هjjي أنjjذا يعنjjود  وهjjدعم وجjjي

 في المزود و في هذه الحالة يقjوم         Processorأآثر من معالج    
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بتوزيjjع حمjjل النظjjام و احتياجjjات التطبيقjjات والبjjرامج بشjjكل  
 .متساوي عل المعالجات المتوفرة في الجهاز المزود 

 
 MIPS،إنتjjjjjل  ( دعjjjjjم لمنصjjjjjات متعjjjjjددة    -2

،RISC، Digital Alpha AXP و PowerPC.(  
 

 Directory أو هيكليjjjjة خjjjjدمات الjjjjدليل  -3
Services Architecture.  

 
 EB ) 1 16يjjدعم حجjjم ملفjjات يصjjل الjjى     -4
exabyte   يساوي  بليون جيجابايت . ( 

 
يدعم حجم تجزئة للقjرص الصjلب يصjل الjى         -5
16 EB. 

 
 .مستوى األمن فيه مرتفع  -6

 
 NTو فjjي هjjذه الحالjjة يكjjون نظjjام تشjjغيل الزبjjون وينjjدوز    

Workstation أو Win9x.  
 

مكن الجمع بين مميزات آل مjن شjبكات النjد للنjد و     من الم 
الزبون و ذلك بدمج النوعين معا فjي شjبكة واحjدة            / شبكات المزود 

 Combinationوهjjjjذا مjjjjايطلق عليjjjjه  شjjjjبكة مختلطjjjjة أو     
Network. 
 

 :الشبكة المختلطة تقدم المميزات التالية
 

 .تحكم و إدارة مرآزية  للبيانات  -1
 

 .موقع مرآزي لموارد الشبكة  -2
 

الوصjjjjjول الjjjjjى الملفjjjjjات و الطابعjjjjjات مjjjjjع  -3
 .المحافظة على األداء األمثل ألجهزة المستخدمين و أمنها 
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 Processingتوزيjjjع نشjjjاطات المعالجjjjة   -4

Activity  على أجهزة الشبكة . 
 

 وفjjي هjjذه الحالjjة سjjتكون الشjjبكة قائمjjة علjjى مjjزود و لكنهjjا      
 ويسjjتخدم هjjذا تسjjتطيع القيjjام بمهjjام شjjبكات النjjد للنjjد عنjjد الضjjرورة ، 

 :النوع من الشبكات في مثل الحاالت التالية 
 

 . أو أقل 10عدد المستخدمين  -1
 

يعمjjل المسjjتخدمون علjjى مشjjروع مشjjترك و   -2
 .متصل 

 
 .هناك حاجة ماسة للحفاظ على أمن الشبكة  -3

 
و لكjjن هjjذا النjjوع مjjن الشjjبكات يتطلjjب الكثيjjر مjjن التخطjjيط     

 .الشبكة لضمان عدم اختالط المهام و اإلخالل بأمن 
 

المزود أآبر من شبكات النjد      / تعتبر احتياجات شبكات الزبون     
للند و بالتالي فتكلفتها أآبر  بكثير ، فالمزود والjذي يكjون مسjئوال عjن                 
إدارة آل موارد الشبكة يجب أن يحتوي علjى معjالج قjوي أو أآثjر مjن       
معالج  واحد ، آما أنه يجب أن يحتوي على آميjة ضjخمة مjن الjذاآرة                

 .رص صلب ضخم أو عدة أقراص ليقوم بواجبه على أآمل وجهو ق
 

 :ملخص درس اليوم 
 

المjjjjزود تحمjjjjي البيانjjjjات و تjjjjدعم آالف   / شjjjjبكات الزبjjjjون  
المستخدمين و تقدم مستوى عالى من األمن ، المزودات التي تعمل من            

  مjjن الممكjjن أن تكjjون مjjزودات فjjاآس ، بريjjد ،     NTخjjالل وينjjدوز  
 .ة  و برامج إتصاالت ،ملفات و طباع

 
البjjد للمjjزود مjjن نظjjام تشjjغيل للjjتحكم بقدراتjjه ،و  مثjjال عليjjه   

 . سيرفر  NTويندوز 
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/ مjjن الممكjjن اإلسjjتفادة مjjن قjjدرات آjjل مjjن شjjبكات الزبjjون     

 .المزود و شبكات الند للند باستخدام الشبكات المختلطة 
 

المjjزود أآبjjر بكثيjjر مjjن   /احتياجjjات و تكلفjjة شjjبكات الزبjjون   
 .للندشبكات الند 

 
بjjارك اهللا فjjيكم علjjى حسjjن القjjراءة و الjjى اللقjjاء مjjع الحلقjjة         

 Standard Networkالدراسjjية القادمjjة و التjjي سjjتكون بعنjjوان    
Topologies أو التقنيات القياسية للشبكات . 
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 الحلقة الدراسية الرابعة
 

 Standard Network Topologies التصاميم األساسية 
 كاتللشب

 
 :في هذه الحلقة سنتناول البنود التالية

 
  .LANمقدمة عن تصاميم الشبكات المحلية  -1

 
شjjjjjرح تصjjjjjميم ناقjjjjjل الشjjjjjبكة القياسjjjjjي أو   -2

Standard Network Bus Topology.  
 

 الjjى الكيفيjjة التjjي يjjتم بهjjا   Network Topology تشjjير 
توصjjيل الكمبيjjوترات و األسjjالك و المكونjjات األخjjرى لتكjjوين شjjبكة   

 أو Physical Layout يطلjjق عليjه أيضjا    Topologyالمصjطلح  .
Design.  
 

 :اختيار تصميم ما للشبكة دون آخر يؤثر على األمور التالية 
 

 .نوع المعدات التي تحتاجها الشبكة -1
 

 .إمكانيات هذه المعدات  -2
 

 .نمو الشبكة في المستقبل -3
 

 .أدوات إدارة الشبكة -4
 

كة يجب األخذ بعين اإلعتبار لهذا عند اختيارك لتصميم ما للشب  
 :المكونات التالية

 
 .نوع أسالك التوصيل  -1

 
 .نوع بطاقة الشبكة  -2
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 Cableموصjjjjjالت خاصjjjjjة لألسjjjjjالك    -3

Connectors .  
 

  قائمjjjة علjjjى ثالثjjjة     LANجميjjjع شjjjبكات النطjjjاق المحلjjjي    
 :تصاميم أساسية

 
1- Bus   اjjمى أيضjjل و يسjjأو الناق Backbone 

 .أو العمود الفقري
 

              2-  Star  أو النجمة  . 
 

2- Ringأو الحلقة . 
 

 يعتبjر األبسjط  و ربمjا األآثjر           Busتصميم الشبكة مjن النjوع       
شjjjيوعا فjjjي الشjjjبكات المحليjjjة ، يقjjjوم تصjjjميم الشjjjبكة هjjjذا بتوصjjjيل   

 )  Segmentيسjمى  (الكمبيjوترات فjي صjف علjى طjول سjلك واحjد        
إسjjم آمjjا هjjو موضjjح فjjي الصjjورة، و يشjjار الjjى هjjذا النjjوع أيضjjا ب        

Linear Bus.  
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 :تعتمد فكرة هذا النوع من تصاميم الشبكات على ثالثة أمور 
 

  ).Signal(إرسال اإلشارة  -1
 

  ).Signal Bounce( ارتداد اإلشارة  -2
 

  ).The Terminator( الُمنهي أو الُموقف  -3
 

ترسjjjل البيانjjjات علjjjى الشjjjبكة علjjjى شjjjكل إشjjjارات آهربيjjjة      
Signals   وتراتjjjل الكمبيjjjى آjjjول     الjjjتم قبjjjبكة ، و يjjjلة بالشjjjالموص

المعلومات من قبل الكمبيوتر الذي يتوافjق عنوانjه مjع العنjوان المشjفر               
 .داخل اإلشارة األصلية المرسلة على الشبكة 

 
 ، إذا قjام جهjازي آمبيjوتر    Busفي تصميم الشjبكة مjن النjوع       

بإرسjjال بيانjjات فjjي نفjjس الوقjjت فسjjيحدث مjjا يطلjjق عليjjه تصjjادم أو      
Collision،    الjjي إرسjjار دوره فjjوتر انتظjjل آمبيjjى آjjب علjjذا يجjjله 

البيانات على الشjبكة، و بالتjالي آلمjا زاد عjدد األجهjزة علjى الشjبكة ،               
آلمjjا طjjال الوقjjت الjjذي عليهjjا انتظjjاره ليصjjل الjjدور لكjjل منهjjا ليرسjjل  

 .بياناته  ،و بالتالي زاد بطأ الشبكة 
 

 : هي Busالعوامل التي تؤثر على أداء شبكة 
 

انيjjjjات التjjjjي تقjjjjدمها مكونjjjjات أجهjjjjزة   اإلمك -1
  ). Hardware Capabilities( الكمبيوتر المتصلة بالشبكة

 
 .عدد أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة -2

 
 .نوعية البرامج المشغلة على الشبكة  -3

 
 .المسافة بين األجهزة المتصلة بالشبكة  -4

 
سرعة نقل البيانات على الشبكة مقاسjة بالبjت          -5
 .في الثانية 
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ما ترسل إشارة البيانات على الشبكة فإنهjا تنتقjل مjن بدايjة              عند

السلك الى نهايته ، و إذا لم يتم مقاطعة هjذه اإلشjارة فإنهjا سjتبقى ترتjد                  
مجيئة و ذهابا علjى طjول السjلك ،و سjتمنع الكمبيjوترات األخjرى مjن               

 .أنظر الصورة.إرسال إشاراتها على الشبكة 
 

 
 
 

jjjارة بعjjjذه اإلشjjjاف هjjjب إيقjjjذا يجjjjا لهjjjى عنوانهjjjولها الjjjد وص
 .المطلوب الممثل بالجهاز الذي أرسلت إليه البيانات 

إليقjjاف اإلشjjارة ومنعهjjا مjjن اإلرتjjداد ، يسjjتخدم مكjjون مjjن        
 ويتم وضعه عند آل طjرف مjن    Terminatorمكونات الشبكة يسمى 

 .أنظر الصورة. أطراف السلك و يوصل بكل آمبيوتر متصل بالشبكة 
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 بامتصjاص أي إشjارة حjرة علjى السjلك       Terminator يقjوم 
مما يجعله مفرغjا مjن أي  إشjارات و بالتjالي يصjبح مسjتعدا إلسjتقبال                   
أي إشارات جديدة ، وهكذا يتمكن الكمبيوتر التالي من إرسjال البيانjات             

 .على ناقل الشبكة 
 

 : يمكن أن تتوقف الشبكة عن العمل ألسباب منها 
 

 .في حال قطع السلك -1
 

 السjلك فjي أحjد أطرافjه عjن           في حالة انفصال   -2
أي مjن األجهjزة الموصjل إليهjا ويjؤدي هjذا الjى توقjف جميjjع         

 .األجهزة عن اإلستفادة من موارد الشبكة 
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 Network beingتوقjjف الشjjبكة عjjن العمjjل يطلjjق عليjjه   

down.  
 

إذا أردنا توسيع الشبكة و زيادة عدد األجهزة المتصلة بالشjبكة           
مديد السjلك و إطالتjه و لفعjل ذلjك علينjا         ، علينا بداية ت    Busمن النوع     

لعمjل  . توصيل السلك األصلي بالسلك الجديد المضاف لتوسjيع الشjبكة           
 :ذلك سنحتاج الى أحد المكونات التالية 

 
  . Barrel Connectorوصلة ماسورة أو  -1

 
  .Repeaterمكرر إشارات أو  -2

 
  تقjjوم بتوصjjيل  Barrel Connectorوصjjلة الماسjjورة أو  

 .أنظر الصورة. األسالك معا لتشكيل سلك أطول قطعتين من
 

 
 

إذا استخدمت عددا آبيرا مjن وصjالت الماسjورة فjإن اإلشjارة          
على الشبكة ستصبح ضعيفة و قد تتالشى قبjل وصjولها الjى الكمبيjوتر      
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المطلjjوب ، لهjjذا مjjن األفضjjل اسjjتخدام سjjلك طويjjل بjjدال مjjن أسjjالك       
 .قصيرة موصلة معا

 
  بإنعاش اإلشارة و تقويتها  Repeaterيقوم مكرر اإلشارة أو 

ثم يقوم بإرسالها من جديjد علjى ناقjل الشjبكة ، ويعتبjر مكjرر اإلشjارة                   
أفضل بكثير من استخدام وصلة الماسورة أو استخدام سلك طويjل ألنjه         
يسjjمح لإلشjjارة بالسjjفر مسjjافة أطjjول دون أن تضjjعف أو تتالشjjى ألنjjه  

 .أنظر الصورة .يقوم أساسا بتقويتها 

 
 
 أمر غاية في السهولة من    Busعتبر توسيع الشبكات من نوع      ي

و لكنjjك ستضjjطر الjjى إيقjjاف عمjjل  .حيjjث الترآيjjب و تكلفتjjه منخفضjjة 
 .الشبكة أثناء قيامك بالتوسيع 

 
 :ملخص درس اليوم 

 
تjjjؤثر التصjjjاميم المختلفjjjة علjjjى أداء الشjjjبكة و إمكانياتهjjjا ، و  

نوع األسjالك ، بطاقjة     لتحديد التصميم المناسب لك يجب أن تأخذ بعين         
 .الشبكة ،و موصالت األسالك المناسبة 

 
جميع الشjبكات المحليjة تقjوم علjى ثالثjة تصjاميم أساسjية هjي                

Bus ,Ring and Star ويعتبر ، Bus هو األبسط و األآثر شيوعا و 
يربط جميع األجهزة بسلك واحد ، فشل جهاز واحjد علjى الناقjل يjؤدي                 
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توسjيع الشjبكة باسjتخدام وصjلة ماسjورة          يمكن  .الى تعطل آامل الشبكة   
 .أو مكرر إشارة
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 الحلقة الدراسية الخامسة 
 

  .Ringتصميم الشبكات المحلية من النوع الحلقة  
 

سنتناول فjي هjذا الjدرس القصjير شjرح لتصjميم الشjبكات مjن          
  . Ringالنوع الحلقة أو 

 
حلقjjة يjjتم ربjjط األجهjjزة فjjي فjjي تصjjميم الشjjبكات مjjن النjjوع ال

الشبكة بحلقjة أو دائjرة مjن السjلك بjدون نهايjات توقjف آمjا يظهjر فjي                      
 .الصورة 

 

 
 

تنتقل اإلشارات علjى مjدار الحلقjة فjي اتجjاه واحjد و تمjر مjن                   
خالل آل جهاز علjى الشjبكة ، ويقjوم آjل آمبيjوتر علjى الشjبكة بعمjل                 

إلشjارة  يقjوم    دور مكرر اإلشارة حيjث أن آjل جهjاز تمjر مjن خاللjه ا                
بإنعاشها وتقويتها ثم يعيد إرسالها علjى الشjبكة الjى الكمبيjوتر التjالي ،                
ولكjjن ألن اإلشjjارة تمjjر علjjى آjjل جهjjاز فjjي الشjjبكة فjjإن فشjjل أحjjد          
األجهزة أو توقفه عن العمل سيؤدي الى توقف الشبكة آكjل عjن العمjل     

. 
 

ق التقنية المستخدمة في إرسال البيانات على شبكات الحلقة يطل
  أو تمريjjر اإلشjjارة ، تيjjار البيانjjات   Token Passingعليهjjا اسjjم 

 . يتم تمريره من جهاز آمبيوتر الى آخر على الشبكة Tokenالمسمى 
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عندما يريد جهاز ما علjى الشjبكة إرسjال بيانjات مjا فjإن عليjه                
 تخبره أنه قادر على Free Tokenاإلنتظار حتى يتسلم إشارة حرة أو 

لى الشبكة، عنjدما يتسjلم الكمبيjوتر الjذي يريjد إرسjال       إرسال بياناته  ع   
بياناته ، اإلشارة  الحرة فإنه يضيف إليها بياناته و باإلضافة لذلك يقjوم           
بإضافة عنوان الكتروني يحدد وجهة إرسال هذه البيانات ،أي أنه يحدد           
عنjjوان الكمبيjjوتر الjjذي ترسjjل إليjjه البيانjjات، ثjjم يرسjjل هjjذه اإلشjjارة     

Token ر       .لحلقة حول اjى آخjوتر الjاز آمبيjن جهjارة مjتنتقل هذه اإلش
حتى تجد الجهاز الذي يتوافjق عنوانjه اإللكترونjي مjع العنjوان المشjفر           
داخل اإلشارة و حتى هذه اللحظة فإن اإلشارة مjا تjزال غيjر محjررة ،         
الكمبيوتر المستقبل لهذه اإلشارة يقوم بنسخ البيانات الموجودة عليها ثم          

لى الشبكة الى الجهاز األصلي الذي أرسل هjذه اإلشjارة        يعيد إرسالها ع  
و ذلjjك بعjjد أن يضjjيف عليهjjا رسjjالة تبjjين أن البيانjjات قjjد تjjم اسjjتالمها   
بشjjكل صjjحيح ، وهكjjذا تنتقjjل اإلشjjارة مjjرة أخjjرى علjjى الشjjبكة وتمjjر 
على آل األجهزة حتى تصjل الjى الكمبيjوتر األصjلي الjذي أرسjل هjذه             

مبيوتر بالتأآد من محتويات هjذه اإلشjارة        اإلشارة ، بعد أن يقوم هذا الك      
و أنها قد اسjتلمت بشjكل صjحيح فإنjه يقjوم بإزالتهjا ويرسjل بjدال منهjا                     

 يطلقهjا علjى الشjبكة لتنتقjل مjن جديjد الjى        Free Tokenإشjارة حjرة   
الكمبيوتر التالي فإذا آان يريد إرسال بيانات ما فإنه  يأخذ هذه اإلشjارة     

و إن لم يكن لديه أي بيانات إلرسالها فإنه الحرة ويضيف إليها بياناته ،  
 .سيمررهذه اإلشارة  الى الكمبيوتر التالي وهكذا 

 
 تعتبjjر مjjن Token Passingآوسjjيلة إلرسjjال البيانjjات فjjإن 

الوسائل السريعة ،فاإلشjارة تنتقjل مjن جهjاز الjى آخjر بسjرعة مقاربjة                 
يكjون  لسرعة الضjوء ، و بسjبب هjذه السjرعة الفائقjة فjإن أداء الشjبكة                 

ممتازا حتى في وجود عدد آبير من األجهزة على الشبكة ، ولكن تبقjى    
 ، أنه عند تطوير الشبكة يجب       Busمشكلة مثل ما هو عليه في شبكات        
 .إيقاف عملها أثناء عملية التطوير 

 
 :ملخص الدرس

 
تصميم الحلقة يربط مكونات الشjبكة علjى حلقjة دائريjة الشjكل              

 ، Terminatorsدام نهايjjات توقjjف  مjjن األسjjالك و لكjjن بjjدون اسjjتخ  
تنتقjjل اإلشjjارة باتجjjاه واحjjد و تمjjر علjjى آjjل جهjjاز فjjي الشjjبكة ، تنقjjل  
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  والتي تعتبروسjيلة سjريعة لنقjل    Token Passingالبيانات باستخدام 
البيانات ولكjن فشjل أحjد اإلجهjزة فjي العمjل يjؤدي الjى توقjف الشjبكة                     

 .آكل
 

 تصjjjميم الشjjjبكات :الحلقjjjة الدراسjjjية التاليjjjة سjjjتكون بعنjjjوان  
  . Starالمحلية من النوع 
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 الحلقة الدراسية السادسة 
 

 .  أو النجمةStar تصميم الشبكات المحلية من النوع 
 

 :سنتناول في هذا الدرس
 

   Starتصميم شبكات  -1
 

 . وصف للشبكات ذات األآثر من تصميم  -2
 

 .و الفروق بينهاHub شرح ألنواع  -3
 
 Starوم الشبكات المحلية ذات التصميم من النوع النجمjة أو           تق

بربط أجهزة الكمبيوتر بأسالك موصلة بمكون أو جهاز مرآزي يطلjق       
 و  Concentrator أو المحور آما يسمى أيضا الُمجمjع أو          Hubعليه  

 Wiring Center أو Central Pointأحيانا يسمى النقطة المرآزيjة  
 .أنظر الصورة.

 

 
 

ات تنتقل من الكمبيوتر المصدر الذي يرغب في إرسال         اإلشار
 ومنه الى باقي أجهزة الكمبيوتر      Hubالبيانات الى النقطة المرآزية أو      

 يعjjزل آjjل سjjلك مjjن أسjjالك  Hubعلjjى الشjjبكة ، نظjjام التوصjjيل فjjي  
و بالتjjالي إذا توقjjف جهjjاز آمبيjjوتر مjjا أو انقطjjع    .الشjjبكة عjjن اآلخjjر  

 jjالمجمع فلjjله بjjذي يوصjjلك الjjف أو  السjjذي توقjjوتر الjjأثر إال الكمبيjjن يت
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انقطع سلكه بينما باقي األجهزة ستبقى تعمل من خjالل الشjبكة دون أي      
ولكن إن توقف المجمع عن العمل فستتوقف الشjبكة آكjل عjن     . مشاآل  
 .العمل 

 
 األآثjjر إراحjjة مjjن بjjين التصjjاميم  Starيعتبjjر تصjjميم النجمjjة 

 مjن مكانهjا و إصjالحها و         المختلفة حيث أنjه يسjمح  بتحريjك األجهjزة          
 .تغيير التوصيالت دون أن تتأثر الشبكة بأي من ذلك

 
ولكن تكلفة هذا النوع من التصjاميم تعتبjر مرتفعjة خاصjة فjي               
حالة آبر الشبكة  ألنك سjتحتاج الjى أسjالك آثيjرة و المجمjع قjد يكjون            

 .سعره مرتفعا و ذلك وفقا لمواصفاته و درجة تعقيده 
 

 تصاميم الشبكات تكون عبjارة عjن تشjكيلة          هذه األيام آثير من   
 :من التصاميم مدمجة مع بعض و تكون أحد التالي

 
1-Star Bus.  
 
2-  Star Ring. 
 

  هjو عبjارة جمjع لتصjميمي      Star Bus النjوع األول و هjو   
 .أنظر الصورة . Star و النجمة Busالناقل 
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فjjي هjjذا النjjوع المشjjترك نجjjد عjjدة تصjjاميم نجمjjة متصjjلة مjjع  
 Linearعضjها الjبعض باسjتخدام أجjزاء مjن أسjالك الناقjل الخطjي         ب

Bus Segments .   نjو هنا نجد أنه لو تعطل جهاز واحد في الشبكة ل
و لكن  .يؤثر على غيره من األجهزة و ستبقى الشبكة تعمل دون مشاآل          

إن تعطل أحد المجمعات فلن تستطيع األجهزة الموصلة إليه العمjل مjن             
 آان هذا المجمع مرتبطا بغيره مjن المجمعjات فjإن            خالل الشبكة ، وإذا   
 .هذا اإلرتباط سينقطع

 
  يjjربط عjjدة شjjبكات مjjن تصjjميم    Star Ringالنjjوع الثjjاني  

 .أنظر الصورة .  باستخدام مجمع  Ringالحلقة 
 

 
 

وفقjjا لنjjوع المجمjjع قjjد يسjjتطيع اآتشjjاف األخطjjاء فjjي تيjjار         
 .لمشكلة البيانات و يقطع اإلتصال عن األجهزة المسببة ل

 
 . خصائص و مميزات متشابهة  Hubsليس لكل المجمعات 

 
  :Hubs هناك ثالث أنواع أساسية للمجمعات 

 
  .Active Hubمجمع نشط  -1

 
 .Passive Hubمجمع خامل  -2

 
  .Hybrid Hubمجمع هجين  -3
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  ، تعتبjر أغلjب   Active Hubلنلق نظرة على المجمع النشط 
عات النشطة تكون لديها المقدرة المجمعات نشطة  ، و معظم هذه المجم     

على إعادة توليد و إرسال إشارات البيانات على الشبكة بjنفس الطريقjة          
لدى المجمعات عادة  بين  . Repeaterالتي يعمل بها مكرر اإلشارات 

تسjjتطيع أجهjjزة الكمبيjjوتر اإلتصjjال ) و احيانjjا أآثjjر(  منفjjذ 12 الjjى 8
إلشjjارة متعjjدد المنافjjذ أو  بهjjا، و تسjjمى هjjذه المجمعjjات أحيانjjا مكjjرر ا  

Multiport Repeater . أنظر الصورة. 

 
 

 .المجمعات النشطة تحتاج الى طاقة  آهربائية لكي تعمل 
 

  هjي أنjواع أخjرى مjjن     Passive Hubالمجمعjات الخاملjة   
المجمعات ، و مثال عليها لوحات توزيع األسالك ، وهjي تعمjل آنقjاط            

إلشارات المارة من خاللها ، وهي ال    اتصال و ال تقوم بتقوية أو توليد ا       
 .تحتاج الى طاقة آهربائية

 
من الممكن توسيع الشبكة بترآيب أآثر من مجمع واحد و هjذا            

  وهjjي متوافقjjة مjjع  Hybrid Hubsيطلjjق عليjjه المجمعjjات الهجينjjة  
 .أنواع مختلفة من األسالك

 
  و تسjjتخدم Starلنفتjjرض مjjثال أن تصjjميم الشjjبكة لjjديك هjjو   

مjjع  لوصjjل األجهjjزة بالشjjبكة ، فjjإذا آjjان السjjلك الjjذي        أآثjjر مjjن مج 
تستخدمه لjربط لjربط األجهjزة بjالمجمع هjو مjن النjوع الjزوج الملتjف                   

 ، فjإن السjلك الjذي    Shielded Twisted Pair (STP)  المغطjى أو  
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 أو  Coaxialيربط المجمعات مع بعض قد يكون من النوع  المحوري           
  .Fiber Opticألياف بصرية 

 
تjjذآر أن المجمعjjات تjjوفر مميjjزات و قjjدرات غيjjر    يجjjب أن ت

 ،  Hubمتوفرة في التصاميم األخرى التي ال تعتمد على وجjود مجمjع             
 :فهي تقدم المميزات التالية

 
تسمح لك المجمعjات بتوسjيع الشjبكة و تغييjر            -1

مكوناتها  بكjل سjهولة و دون تعطيjل عمjل الشjبكة ، فإلضjافة          
 هو توصيله بمنفذ فارغ  آمبيوتر جديد للشبكة آل ما عليك فعله

 .من منافذ المجمع
 

تسjjتطيع اسjjتخدام منافjjذ متنوعjjة تتوافjjق مjjع      -2
 .أنواع مختلفة من األسالك

 
تسjjjjاعدك علjjjjى المراقبjjjjة المرآزيjjjjة لنشjjjjاط  -3

 .الشبكة و حرآة المرور عليها
 

هنjjاك العديjjد مjjن أنjjواع المجمعjjات تسjjتطيع      -4
ب عjزل المشjاآل علjى الشjبكة  بتحديjد الوصjلة أو الجهjاز سjjب       

 .المشكلة 
 

أغلjjب المجمعjjات يكjjون لjjديها معjjالج داخلjjي     -5
خjjاص يسjjتطيع عjjذ حjjزم البيانjjات التjjي تمjjر مjjن خاللjjه علjjى   

 .الشبكة
 

تسjjتطيع اآتشjjاف المشjjاآل فjjي حjjزم البيانjjات  -6
المرسلة و توجيه  تحذير حول المشكلة الىجهاز يشغل بjرامج           
إدارة الشبكة أو الى  جهjاز تحكjم عjن بعjد لتوليjد تقريjر حjول                   

 .لمشكلة ا
 

تستطيع فصل األجهزة المسjببة للمشjاآل عjن          -7
 .الشبكة
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بعjjjض أنواعهjjjا يسjjjتطيع تحديjjjد زمjjjن معjjjين  -8

يسمح فيه لجهاز ما باإلتصال بالشjبكة ممjا يزيjد مjن أمjن هjذه                
 .الشبكة 

 
 :ملخص الدرس 

 
  Hubتصميم النجمة يشبك آمبيوترات الشبكة باستخدام مجمع      

 بعض مما يمنع تعطيل الشبكة إذا و الذي يقوم بعزل أسالك الشبكة عن      
 .تعطل جهاز ما في الشبكة 

 
هناك أنواع تجمع بين التصاميم المختلفة للشبكات وهي نوعان 

 :Star Bus و Star Ring.  
 

نشjjjط و خامjjjل وهجjjjين ، للمجمعjjjات  : المجمjjjع ثjjjالث أنjjjواع 
 .مميزات عديدة تتفوق بها على التصاميم األخرى للشبكات

 
شjjبكات : التاليjjة سjjتكون إن شjjاء اهللا بعنjjوان  الحلقjjة الدراسjjية 

Ethernet.  
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 الحلقة الدراسية السابعة
 

  .Ethernet أساسيات شبكات 
 

 LAN  إحدى معماريات الشبكات المحليjة   Ethernetتعتبر 
Architecture  رآةjjا شjjا أساسjjي طورتهjjالت Xerox فjjي منتصjjف  

 مثjل القاعjدة لمعيjار التشjبيك     و هjي ت .السبعينيات من القjرن الماضjي   
IEEE Networking Standard 802.3)     نjيل مjرحه بالتفصjسأش

تعتبjjر هjjذه المعماريjjة  األآثjjر شjjهرة هjjذه  ) . خjjالل الjjدورة إن شjjاء اهللا
 .األيام

 
تسjjjتخدم إثرنjjjت طريقjjjة خاصjjjة لتسjjjمح ألجهjjjزة الكمبيjjjوتر     

رآjjة المتصjjلة بالشjjبكة بإرسjjال بياناتهjjا علjjى الشjjبكة و ذلjjك  لتjjنظم ح   
المjjjرور علjjjى الشjjjبكة ، هjjjذه الطريقjjjة تسjjjمى تحسjjjس الناقjjjل متعjjjدد    

 Carrier Sense Multipleالوصjjول مjjع اآتشjjاف التصjjادم أو   
Access with Collision Detection (CSMA/CD) ، 

باستخدام هذه الطريقة يراقب الكمبيوتر الشبكة و يقوم باإلرسال عنjدما        
ه ال يستطيع سوى آمبيjوتر      يحس أن السلك غير مشغول بأي إشارة ألن       

إذا حصjل تصjادم نjاتج عjjن أن    .واحjد إرسjال البيانjات فjي نفjس الوقjت      
آمبيوتر آخر قام بإرسال البيانات في نفس الوقت ،فإن آال الكمبيوتران 
سيتوقفان عن اإلرسال و سينتظر آل منهما وقت عشوائي ليعيد إرسال    

 .بياناته  مما يقلل من احتمال حدوث تصادم آخر
 
 ميجابjت  10وذجيا فإن شبكات إثرنjت تنقjل البيانjات بمعjدل       نم

في الثانية  ، و لكن األنواع األحدث تدعم سرعة نقل بيانات تصjل الjى              
 جيجا بjت  1و حاليا تتوفر أنواع تدعم سرعة     . ميجابت في الثانية     100

 .في الثانية
 

مع أن إثرنت تقليديا آانت تستخدم مع تصميم الشبكة من النوع 
Bus أنها تدعم أيضا التصميم  إال Star Bus.  

 
  Basebandتسjتخدم إثرنjت نظjام إرسjال اإلشjارة المسjمى       

Signaling        ن أنjن الممكjا مjي ، و لكنهjال األساسjاق اإلرسjأو  نط  
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  و سjنتكلم   Broadband Signalingتjدعم نطjاق اإلرسjال الواسjع     
 .عن هذين النظامين ال حقا إن شاء اهللا

 
كة إثرنjت يحتjاج الjى مjا يسjمى  مjjتحكم      أي جهjاز متصjل بشjب   

   وهjو عبjارة    Ethernet Network Controllerبشبكة إثرنت أو  
عن  أداة تحدد فيما إذا آان السلك خاليjا مjن اإلشjارات أم ال ، لكjي يjتم                  

يتواجjjد هjjذا المjjتحكم   . إرسjjال اإلشjjارات عليjjه دون حصjjول تصjjادم     
Controllerأنظر الصورة(وتر  على بطاقة الشبكة في جهاز الكمبي.( 

 
 

هنjjjاك أربjjjع أنjjjواع أساسjjjية لخيjjjارات التشjjjبيك المتوافقjjjة مjjjع 
 :شبكات إثرنت

 
1-10BaseT (Twisted-Pair). أنظر الصورة. 
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2-10Base2 (Thin Coaxial)أنظر الصورة . 
 

 
 
3-10Base5 (Thick Coaxial)أنظر الصورة . 
 

 
 
4-10BaseF (Fiber Optic)أنظر الصورة . 
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العدد القياسjي لإلرتباطjات التjي مjن الممكjن أن تتصjل بشjبكة                
 علjjjى افتjjjراض عjjjدم اسjjjتخدام أي جسjjjور   1024إثرنjjjت تصjjjل الjjjى  

Bridges اتjjأو موجه  Routers .     واعjjع أنjjى جميjjق علjjذا ينطبjjوه
 .إثرنت

 
لنلق نظرة على التعريف المستخدم في تسمية األنjواع األربعjة           

قسم التعريف الى ثالث أقسام آمثال ين. السابقة من أنواع شبكات إثرنت   
10-Base-2. 

 
 القسم األول يشير الى معدل نقل البيانات مقاسا بالميجابت فjي        

 .الثانية 
 

القسjjjjم الثjjjjاني مjjjjن التعريjjjjف  يشjjjjير الjjjjى طريقjjjjة اإلرسjjjjال 
 أو النظjjjاق Basebandالمسjjjتخدمة هjjjل هjjjي مjjjن النظjjjاق األساسjjjي  

  .Broadbandالواسع 
 

 فإنه يشjير الjى   100ن رقم إذا ضرب ب القسم الثالث عبارة ع  
الطول األقصى مقاسjا بjالمتر الjذي مjن الممكjن أن يصjل إليjه أي قسjم                    

  .Segmentمنفصل من السلك أو ما يسمى 
 

  تشjير الjjى  10Base2و بالتjالي فjإن شjبكة إثرنjjت مjن النjوع      
 ميجابjjت فjjي الثانيjjة و تسjjتخدم   10شjjبكة سjjرعة نقjjل البيانjjات عليهjjا    

  وطول أي قسم من السلك فيها  Basebandمن النوع إرسال اإلشارة 
 . متر200ال يتجاوز 
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 طول السلك غيjر محjدد   10BaseF و 10BaseTفي األنواع  
 يشير  10BaseTففي النوع   .و بدال من ذلك يحدد نوع السلك المستخدم       

T  الى  Twisted Pair بينما يشير ، F 10  فيBaseF الى  Fiber 
Optic.  

 
  Frameشjjكل محjjدد إلطjjار حزمjjة البيانjjات    يسjjتخدم إثرنjjت  

 1518 الjى  64التي ترسل على الشبكة ، فكل إطار  يتراوح طوله بين   
 بايت آمعلومات تحكم  فيبقى من البيانات مابين         18بايت  يخصم منهم     

 .أنظر الصورة. بايت 1500 الى 46
 
 

 
 
 

 :ينقسم آل إطار من حزم البيانات الى عدة أقسام 
 
  و هjjي التjjي تحjjدد   Preamble Sectionأو   المقدمjjة -1

 .بداية اإلطار أو حزمة البيانات 
 
 Source and Destination  قسم المصدر و الوجهة أو -2

Section    وترjjل و الكمبيjjوتر المرسjjواني الكمبيjjى عنjjوي علjjو يحت  
 .المستقبل 
 
  و الjذي يحjدد بروتوآjول    Type Section  قسم النوع أو -3

  .IPX  أو  IPم مثل الشبكة المستخد
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 القسjjjم األخيjjjر  و هjjjو قسjjjم اإلختبjjjار الjjjدوري للزيjjjادة أو   -4

Cyclical Redundancy Check (CRC) Section  مjوهذا القس  
 .يحتوي على فحص لوجود أي أخطاء في اإلطار المرسل من البيانات 

 
تستطيع إثرنت اسjتخدام أنjواع مختلفjة مjن البروتوآjوالت بمjا         

  .TCP/IPفيها 
 

من الممكن تحسين أداء شبكات إثرنت  بتقسjيم القسjم المjزدحم             
  أو  Bridgeعلى الشبكة إلjى قسjمين ثjم ربطهمjا معjا باسjتخدام جسjر                 

  ألن Segment  ممjا يقلjل اإلزدحjام  علjى آjل قسjم        Routerموجjه  
عjjjدد أقjjjل مjjjن المسjjjتخدمين سjjjيبثون بيانjjjاتهم علjjjى الشjjjبكة و بالتjjjالي  

 .أنظر الصورة. سيتحسن األداء العام للشبكة

 
 

 :يعتبر هذا النوع من التقسيم مفيدا في حالة
 
 . انضمام عدد آبير من المستخدمين الجدد الى الشبكة -1
 
 High  استخدام البرامج التي تحتاج الى سعة نطاق مرتفع -2

� Bandwidth Applications    رامجjjات أو بjjد البيانjjل قواعjjمث 
 .التراسل الفيديوي 
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العمjjل مjjع أغلjjب أنظمjjة تشjjغيل الشjjبكات بمjjا  تسjjتطيع إثرنjjت 
 :فيها

 
 . ، ويندوز ميلينيوم98 ، ويندوز95ويندوز  -1

 
 NT  ، ويندوز NT Workstationويندوز  -2
Server.  

 
 Professional , Server ( 2000ويندوز  -3

, Advanced Server.(  
 

4- Windows for Workgroup. 
 

5- Microsoft LAN Manager. 
 

6- Novell Netware. 
 

7- IBM LAN Server. 
 

8- AppleShare. 
 

 :ملخص الدرس
 

إثرنت هي معماريjة  لشjبكة النطjاق المحلjي المعرفjة بواسjطة               
 لتنظjjيم CSMA/CDوهjjي تسjjتخدم نظjjام  . IEEE 802.3المقيjjاس 

 .حرآة المرور على على وسط اإلرسال على الشبكة
 

 ,10BaseT, 10Base2:  أنjواع أساسjية لإلثرنjت    4هنjاك  
10Base5, 10BaseF . 

 
تعتبjjر إثرنjjت أآثjjر المعماريjjات شjjهرة هjjذه األيjjام ، ويمكjjن        
تحسين أدائها بتقسيم األجزاء المزدحمة الى قسمين و ربطهما بجسر أو 

 .موجه
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 .تعمل إثرنت مع أغلب أنظمة تشغيل الشبكات

 
شjjjرح : الحلقjjة الدراسjjية التاليjjة سjjjتكون إن شjjاء اهللا بعنjjوان      

 .ة عملها ألنواع شبكات إثرنت األساسية  وطريق
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 الحلقة الدراسية الثامنة 
 

 أنواع شبكات إثرنت األساسية  وطريقة عملها
 

 : سنشرح في هذه الحلقة 
 

  .10BaseTشبكات إثرنت  من النوع  -1
 

 10  هjjjي شjjjبكة إثرنjjjت تعمjjjل بسjjjرعة    10BaseTشjjjبكات 
 ، و Basebandميجابjjت فjjي الثانيjjة  و تسjjتخدم اإلرسjjال مjjن النjjوع    

 أو الjjزوج Twisted Pairاألسjjالك التjjي تسjjتخدمها هjjي مjjن النjjوع   
 .الملتوي 

 
نموذجيا تستخدم هذه الشبكات النوع غيjر المغطjى مjن الjزوج             

  Unshielded Twisted Pair (UTP)الملتjjjوي األسjjjالك أو  
 من هذا النوع من األسjالك و التjي سنشjرحها الحقjا     5 و4 و 3الفئات  (

 لكنها تستطيع العمل أيضا مع النjوع المغطjى مjن هjذه            ، و ) إن شاء اهللا  
 و ذلjك دون تغييjر    Shielded Twisted Pair (STP)األسjالك أو  

 .أي من بارامترات الشبكة
 

 هjjو ماديjjا أو حقيقيjjا عبjjارة عjjن    10BaseTتصjjميم شjjبكات  
  .Bus و لكن منطقيا هو تصميم الناقل  Star تصميم النجمة

 
 : سأشرح ذلك 

 
  موصjjjلة بjjjنفس أسjjjلوب شjjjبكات  10BaseT أغلjjjب شjjjبكات

النجمjjة بمعنjjى أن هنjjاك أجهjjزة آمبيjjوتر متصjjلة بنقطjjة مرآزيjjة هjjي    
  ، و لكن النظام المستخدم في إرسjال اإلشjارات علjى        Hubالمجمع أو   

  و هjو الjذي   Busالشبكة هو نفس النظام المسjتخدم فjي شjبكات الناقjل             
 الوصjjول مjjع   شjjرحناه سjjابقا وسjjميناه أسjjلوب تحسjjس الناقjjل متعjjدد      

 .  و الذي شرحناه في الحلقة السابقة CSMA/CDاآتشاف التصادم 
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باإلضjjjjافة الjjjjى األسjjjjالك هنjjjjاك مكونjjjjات أخjjjjرى لشjjjjبكات    
10BaseTهي  : 

 
1-  10BaseT Transceiver  ار لjjjjjو اختصjjjjjو ه  

(Transmitter � Receiver )أي مرسل مستقبل  . 
 
2-  Wiring Hubمجمع أسالك  . 
 
3-  repeaters مكررات إشارة . 
 
  .RJ-45 Connectors موصالت أو مشابك -4
 

نموذجيا توصل أسالك الشبكة الى مجمع و الذي يعمل آمكرر         
 ، و الذي بjدوره يسjتخدم   Multiport Repeaterإشارة متعدد المنافذ 
 .لزيادة طول السلك 

 
  يوصل في أطرافها  مشjابك مjن    Twisted Pairفي أسالك 

  و التjjjي تعمjjjل علjjjى إيقjjjاف ارتjjjداد   RJ-45 Connectersالنjjjوع 
 .أنظر الصورة .اإلشارات على السلك
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مjjjع مالحظjjjة أن هjjjذا النjjjوع مjjjن األسjjjالك ال يمكjjjن أطالتjjjه     
 .بتوصيل سلك آخر إليه

 
 المسjjjتقبل و الjjjذي يسjjjمى -  أو المرسjjjلTransceiverيقjjjوم 

 ، بإرسjال البيانjات   Attachment Unit Interface (AUT)أحيانjا  
  و يحولهjjا الjjى إشjjارات آهربيjjة Controllerنjjة علjjى المjjتحكم المخز

 .ليتم بثها على الشبكة 
 

  عjادة مرآبjا     Transceiver يكjون  10BaseTفjي شjبكات   
 .على بطاقة الشبكة في الكمبيوتر الموصل الى هذه الشبكة 

 
 10BaseT  في شjبكات  Segmentالطول األقصى للسلك أو   

 األدنى بين جهازين علjى هjذه الشjبكة          متر ، أما الطول    100يصل الى   
 . متر 2.5فهو ال يجب أن يقل عن 

 
 مjن تصjjميم النجمjة ، بتسjjهيل نقjjل   10BaseTتسjتفيد شjjبكات  

األجهjjزة مjjن مكjjان الjjى آخjjر و إصjjالح المعطjjوب منهjjا دون أن يjjؤثر  
 .ذلك على عمل الشبكة 

 
 الjى   Thick Coaxialمjن الممكjن تحويjل السjلك مjن النjوع       

  بعمjjل 10BaseT  ليjjتم وصjjله الjjى شjjبكة    Twisted Pairالنjjوع 
 :اآلتي

 
 10BaseT الjjjjjى Thick Coaxialنوصjjjjjل السjjjjjلك 

Transceiver     بكةjjjة الشjjjله ببطاقjjjدوره نوصjjjذي بjjjل و الjjjمنفص  
 .أنظر الصورة .Twisted Pairباستخدام سلك 
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 األآثر شيوعا بjين األنjواع المختلفjة    10BaseTتعتبر شبكات  
 و مjjن أحjد األسjباب هjjو إمكانيjة اسjتخدام أسjjالك     مjن شjبكات إثرنjت ،   

 .  لشبك األجهزة بالشبكة(Twisted Pair)الهاتف العادية 
 
 

 :ملخص درس اليوم 
 

 10  هjjي شjjبكات إثرنjjت تعمjjل بسjjرعة   10BaseTشjjبكات 
 و باسjjتخدام Basebandميجابjjت و ترسjjل اإلشjjارات باسjjتخدام تقنيjjة  

 . متر100ك هو  ، و أقصى طول للسل Twisted Pairأسالك 
 

ماديا يستخدم تصjميم النجمjة فjي هjذه الشjبكات و لكjن منطقيjا                 
 .يستخدم تصميم الناقل 

 
أسjjjالك ملتويjjjة ،  : تسjjjتخدم هjjjذه الشjjjبكات المكونjjjات التاليjjjة   

 مسjتقبل ، مجمjع و الjذي يعمjل آمكjرر إشjارة ، و مشjابك مjن              -مرسل
  .RJ-45النوع 
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 و  10Base2 الدرس المقبل سيكون إن شjاء اهللا حjول شjبكات          

10Base5.  
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 الحلقة الدراسية التاسعة
 

 10Base5 و 10Base2شبكات 
 

 سأشرح في هذا الدرس إن شاء اهللا خصjائص و طريقjة عمjل             
  .10Base5 و  10Base2شبكتي إثرنت من النوع 

 
 ،و هي شjبكة     1985 عام   10Base2تم وضع أساسيات شبكة     

 ميجابjjت ثjjي الثانيjjة و تسjjتخدم نظjjام إرسjjال  10عة إثرنjjت تعمjjل بسjjر
 و تعمل من خالل تصميم الشبكة من النوع الناقل    Basebandاإلشارة  

Bus      لكjjjو السjjjبكات هjjjن الشjjjوع مjjjذا النjjjي هjjjتخدم فjjjلك المسjjjالس ، 
  .Thin Coaxialالمحوري الرقيق 

 
 هjjو 10Base2الطjjول األقصjjى للسjjلك المسjjتخدم فjjي شjjبكات 

 مjن  200 متjر و تjم تقريبjه الjى     185 عمليا هjو   متر ولكن  200نظريا  
 متjرا، بينمjا   185أجل تسهيل التعريف و لكنjه حقيقjة ال يتجjاوز طولjه            

آjل  . الطول األدنى أو أقصر مسافة تصل بين جهازين هي نصjف متjر       
 . آمبيوترا 30 متر يدعم حتى 185قسم من السلك يصل طوله الى 

 
 : هي آاآلتي10Base2مكونات شبكة 

 
1- 10Base2 Transceiver    ةjjى لوحjjة علjjون مرآبjjو تك 

 .الشبكة في الكمبيوتر
 
  .Thin Coaxial السلك المحوري الرقيق -2
 
  .T Connectors وصالت -3
 
 BNC Barrel Connectors (50 وصjالت الماسjورة   -4

ohm).  
 
 BNC Terminators (50 موقفjjات ارتjjداد اإلشjjارة  -5

ohm).  
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  .Repeaters مكررات اإلشارة -6
 

 مjع  10Base2اآلن هيا بنا نشكل معjا شjبكة آاملjة مjن النjوع         
   :Segmentافتراض أن شبكتنا مكونة من أآثر قسم أو 

 
سنضع في نهاية آل قسم من السلك نريد أن نربطه بقسم : أوال 

 و BNC Barrel Connectorsآخر  ، ما نسميه وصjلة ماسjورة أو   
 .طالة السلك التي ذآرت في درس سابق أنها تستخدم إل

 
نشjjبك وصjjلة الماسjjورة فjjي آjjل طjjرف مjjن السjjلك الjjى   : ثانيjjا

  .T Connectors  تسمى Tوصلة أخرى على شكل حرف 
 

 Ethernet  الjjى مjjتحكم إثرنjjت     Tنشjjبك وصjjلة  : ثالثjjا
Controller  ازjjjي جهjjjبكة فjjjة الشjjjى بطاقjjjا علjjjون مرآبjjjذي يكjjjو ال  

 ).أنظر الصورة.(الكمبيوتر 
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  غيjر  Segmentنالحjظ أن آjل طjرف قسjم     يجjب أن   : رابعا  
متصل بقسjم آخjر يجjب أن نضjع فjي نهايتjه موقjف ارتjداد اإلشjارة أو             

BNC Terminator      لةjال ب وصjون متصjدوره يكjو الذي ب  T  و  
بهjjذا نكjjون قjjد شjjكلنا شjjبكة     .التjjي تكjjون موصjjلة الjjى لوحjjة الشjjبكة      

10Base2متكاملة . 
 

ل تكلفة من شبكات  أآثر مرونة و أق  10Base2تعتبر شبكات     
10Base5      نjة مjر مرونjق أآثjنظرا ألن طبيعة السلك المحوري الرقي 

  . 10Base5السلك المحوري الثخين المستخدم في شبكات 
 

من الممكن استخدام مكررات اإلشارة لتوسيع الشبكات المحلية 
 جهازا و لزيادة الطول األقصى للشبكة لتصل نظريا 1024لتدعم حتى 

 . متر 925و عمليا  متر 1000الى 
 

 تستطيع أن تجمjع خمjس أقسjام مjن السjلك             10Base2شبكات  
Segments           ارةjررات إشjع مكjمعا بوصلها الى أرب Repeaters   و ، 

لكن فقط ثالثة من هذه األقسام تكون موصلة الى أجهزة آمبيjوتر بينمjا              
القسمان اآلخران يستخدمان فقط لتطويل الشبكة أو بمعنى آخر إليصال 

 ).أنظر الصورة.(ة الى أطول مسافة ممكنة اإلشار
 

 
 

 3-4-5 أو 3-4-5  هذه الطريقة بالتشبيك يطلق عليهjا قاعjدة   
Rule.  
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 ميجابت في الثانيjة و   10 الى   10Base5تصل سرعة شبكات    

  فjjي اإلرسjjال و تjjدعم تصjjميم الشjjبكة مjjن  Basebandتسjjتخدم تقنيjjة 
 المحjوري الثخjين أو       ،و تستخدم األسالك مjن النjوع       Busالنوع الناقل   

Thick Coaxial يjjوع القياسjjر النjjالك يعتبjjن األسjjوع مjjذا النjjو ه ، 
لشjjبكات إثرنjjت ألنjjه النjjوع األصjjلي الjjذي آjjان مسjjتخدما عنjjد إنشjjاء     

 .شبكات إثرنت
 

فjjي هjjذا النjjوع مjjن الشjjبكات يصjjل العjjدد األقصjjى ألجهjjزة         
و  من الشjبكة هSegment   jالكمبيوتر التي من الممكن أن تتصل بقسم 

 . جهاز100
 

 2.5الحjد األدنjى لطjول السjلك بjين جهjازين علjى الشjبكة هjو          
متر  ، والسبب في تحديد حد أدنى لطول السjلك بjين أي جهjازين علjى                 
الشبكة هو  أن اإلقتراب آثيرا بين األجهزة يؤدي الى تشويه اإلشارات       
التjjي يرسjjلها آjjل مjjن هjjذه اإلجهjjزة بسjjبب اإلنعكjjاس الjjذي قjjد يحjjدث     

 500 ، أمjjا الطjjول األقصjjى للسjjلك فيصjjل الjjى  Reflectionلإلشjjارة 
 .متر 

 
يلون السjلك المحjوري الثخjين عjادة بjاللون األصjفر و توضjع          

 متر لتبين المكان الذي مjن الممكjن شjبك أجهjزة     2.5عالمة سوداء آل   
 .أنظر الصورة.إليه 

 

 
 

 : هي آاآلتي 10Base5مكونات شبكة 
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ويكjjون منفصjjال عjjن   Transceiver مسjjتقبل  �  مرسjjل -1

 .بطاقة الشبكة
 
2-  Transceiver Cable.  
 
  .ohm Terminator-50 موقف اإلرتداد -3
 
 . وصالت أو مشابك لوصل المكون الثاني بالمكون األول -4
 
   .Wiring Hub مجمع أسالك -5
 
  .Barrel Connectors وصالت ماسورة -6
 
  . Coring Tool أداة ثقب -7
 

سjjالك المحوريjjة الثخينjjة فإنهjjا ال يjjتم شjjبكها   نظjjرا لقسjjاوة األ
مباشرة مjع األجهjزة و بjدال مjن ذلjك يسjتخدم سjلك إضjافي يصjل بjين                   

 -األجهزة و السلك الثخين ، يعرف هذا السjلك اإلضjافي بسjلك المرسjل      
 ، وهذا السلك لjيس سjلكا محوريjا    Transceiver Cableالمستقبل أو 

  متصjjل فjjي  pin Ribbon-9 أسjjالك 9بjjل هjjو شjjريط مكjjون مjjن  
 ، األسjjjالك التسjjjعة  DB-15 Connectorنهايتjjjه  بمشjjjبك يسjjjمى  

تسjjتخدم إلرسjjال واسjjتقبال البيانjjات آمjjا أنهjjا تبعjjث بjjأي أخطjjاء الjjى      
 .أنظر الصورة .Controllerمتحكم الشبكة 

 

 



 

87 

 
 المسjjjjjjتقبل أو - يكjjjjjjون المرسjjjjjjل10Base5فjjjjjjي شjjjjjjبكات 

Transceiverسلك الثخين و   منفصال عن بطاقة الشبكة ويصل بين ال
 .أنظر الصورة . Transceiver Cableسلك 

 
 

 
 

  مjن جهjة   Transceiver بjين  Transceiver Cableيصjل  
 .وبين بطاقة الشبكة في الكمبيوتر من جهة أخرى 

 
يحتjjjjاج السjjjjلك الثخjjjjين الjjjjى إعjjjjداد قبjjjjل أن يjjjjتم وصjjjjله ب   

Transceiver    بjأداة ثقjه بjويتم ذلك بثقب ،  Coring Tool   محjويس 
 الثقjjب بالوصjjول الjjى محjjور السjjلك المعjjدني الjjذي يjjتم وصjjله ب    هjjذا

Transceiver. أنظر الصورة. 
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و هناك طريقة أخرى تسjتخدم بjدال مjن الثقjب و لكنهjا تسjتلزم        
-Inقطع السjلك الjى قطعتjين و مjن ثjم وصjل القطعتjين معjا باسjتخدام              

line Connector  دوره بjjل بjjذي يتصjjو ال Transceiver.  رjjأنظ
 .الصورة
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 Rule 3-4-5 أيضjjjjا قاعjjjjدة 10Base5تسjjjjتخدم شjjjjبكات 
  Repeaters مكjررات إشjارة      5و بالتالي مع وصل     .المشروحة أعاله   

 . متر 2500، يصل الطول األقصى للشبكة الى 
 

  :10Base5لنتعرف على مميزات شبكات 
 
 تعتبر الميزة األساسية لهذه الشبكات هjو  مقاومتهjا الكبيjرة             -1

  jداخل النjي     للتjرو مغناطيسjال الكهjن المجjاتج عElectromagnetic 
Interference (EMI)      يjات التjي البيئjل فjبة للعمjمما يجعلها مناس ، 

 .تعاني من هذا األمر آما في المصانع مثال 
 
  10BaseT تستطيع العمل على مسافات أآبر من شjبكات  -2

  .10Base2و 
 

لهjا شjبكات    ولكن هذه الشبكات بدأ إنتشارها ينحسر و يحjل مح         
10Base2 األقل تكلفة، أما الشبكات الكبيرة فتدمج آال النوعين معا . 
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 :ملخص الدرس

 
 ميجابjjjت فjjjي الثانيjjjة  10 تعمjjjل بسjjjرعة  10Base2شjjjبكات 

 و السjلك المحjjوري  Bus و تصjميم  Basebandباسjتخدام تقنيjة البjث    
 .الرقيق

 
 آمبيوتر و الطjول     30 متر ويدعم    185الطول األقصى للسلك    

دنى نصف متر  ، و باستخدام مكررات إشارة يصل الطول األقصى   األ
 . متر925للشبكة 

 
 ميجابjjjت فjjjي الثانيjjjة  10 تعمjjjل بسjjjرعة  10Base5شjjjبكات 

 و السjلك المحjjوري  Bus و تصjميم  Basebandباسjتخدام تقنيjة البjث    
 .الثخين

 
 آمبيjjjوتر و 100 متjjjر ويjjjدعم 500الطjjjول األقصjjjى للسjjjلك  

و باسjjتخدام مكjjررات إشjjارة يصjjل الطjjول  متjjر  ، 2.5الطjjول األدنjjى 
 . متر2500األقصى للشبكة  

 
شjjبكات : الحلقjjة الدراسjjة القادمjjة سjjتكون إن شjjاء اهللا بعنjjوان   

10BaseF.  
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 الحلقة الدراسية العاشرة 
 

  10BaseF شبكات 
 

 Fiber Optic األيjاف الضjوئية   10BaseFتسjتخدم شjبكات   
 آيلjومتر   2 األقصjى للسjلك يصjل الjى       للوصل بين األجهزة ، و الطول     

و يعتبر هjذا تطjورا آبيjرا بالمقارنjة مjع األنjواع األخjرى مjن شjبكات                    
إثرنت ، و لهذا تستخدم هjذه الشjبكات للوصjل بjين البنايjات و المراآjز          
متراميjjjة األطjjjراف التjjjي ال يمكjjjن الوصjjjل بينهjjjا باسjjjتخدام األسjjjالك  

 .المعدنية
 

شديدة للتداخل الناتج عن     مقاومة   10BaseFآما توفر شبكات    
 Electromagnetic Interferenceالمجjjjال الكهرومغناطيسjjjي 

(EMI).  
 

 : هي 10BaseFمكونات شبكات 
 
  .Fiber Optic Cable  سلك ليف بصري -1
 
2- Fiber Optic Transceiver (FOT).  
 
 مشابك صjغيرة لتجميjع أسjالك األليjاف البصjرية و تسjمى           -3

Sub Miniature Assembly (SMA) Connectors   مىjو تس 
  . Straight Tip (ST)أيضا 

 
 :هناك نوعان أساسيان ألسالك األلياف البصرية 

 
  . Single Mode وحيد النمط -1
  .Multimode متعدد األنماط -2
 

يستخدم وحيد النمط لإلتصاالت البعيدة بjين مسjافات شاسjعة ،            
  .LAN المحلية بينما يستخدم متعدد األنماط في بيئة الشبكات
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في الشبكات المحلية التي يستخدم فيها أآثر من نوع واحjد مjن             
 و يكjjون Twisted Pairاألسjjالك بjjأن يكjjون أحjjدها أسjjالك ملتويjjة   

 Fiber Opticاآلخjjر أليjjاف بصjjرية ، فjjي هjjذه الحالjjة يسjjتخدم       
Transceiver (FOT) و الذي يقوم بتحويل اإلشارات الكهربائيةمن  

ية الى إشjارات بصjرية تجjري فjي األليjاف البصjرية و               األسالك الملتو 
 .أنظر الصورة.بالعكس

 

 
 

 جهjازا منفصjال و مjن الممكjن أن           FOTمن الممكن أن يكjون      
 أو Bridge أو الجسjjر Repeatersيكjjون مjjدمجا فjjي مكjjرر اإلشjjارة  

 . Routerالموجه 
 

 Sub Miniature Assembly  مشبكين FOTو يتصل ب 
(SMA) Connectors اف       وjjن األليjjلكين مjjا سjjل بهمjjذين يتصjjال

 .أنظر الصورة.البصرية ، واحد لإلرسال و اآلخر لإلستقبال 
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 : ثالثة معايير أساسية هي10BaseFيندرج تحت المعيار 
 
1- 10BaseFL � Fiber Link.  
 
2- 10BaseFB � Fiber Backbone.  
 
3- 10BaseFP � Passive Fiber. 
 

 باسjjتخدام خمjjس مكjjررات   10BaseFLيسjjمح النjjوع األول  
 لتمديد الشبكة مع األخذ بعين اإلعتبار أن طول آل         Repeatersإشارة  

Segment آيلومتر 2 من أسالك األلياف البصرية يصل الى . 
 

 مدمجا في مكjررات     FOT بأن يكون    10BaseFLآما تسمح   
 .  أو بطاقة الشبكة Hubs أو المجمعات Repeatersاإلشارة 

 
 للوصjjjjل بjjjjين األجهjjjjزة و مكjjjjررات   10BaseFLتسjjjjتخدم 

 .اإلشارة أو بين المكررات فقط 
 

 يتضjjjح مjjjن اسjjjمه أنjjjه يسjjjتخدم   10BaseFBالنjjjوع الثjjjاني  
لتشjjكيل العمjjود الفقjjري للشjjبكة و لهjjذا يكjjون مخصصjjا للوصjjل بjjين      

 . فقطRepeatersمكررات اإلشارة 
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  مjjدمجا فjjي Transceiverو فjjي هjjذه الحالjjة يجjjب أن يكjjون 
Repeaters.  

 
  Repeaters بوصل ثالثين مكرر إشjارة       10BaseFBيسمح  

 2 فيهjjjا يصjjjل الjjjى Segmentمعjjjا لتكjjjوين شjjjبكة آبيjjjرة طjjjول آjjjل  
 .آيلومتر

 
 فهو مخصص للشبكات المحليjة      10BaseFPأما النوع الثالث    

 Passiveصjjغيرة الحجjjم  ، وهjjي تسjjتخدم مجمعjjات أسjjالك خاملjjة   
Hub   ينjjل بjjتخدم للوصjjذي يسjjو ال  Transceivers  ونjjي تكjjو الت  

 Network أو بطاقjjات الشjjبكة Repeatersمدمجjjة فjjي المكjjررات  
Adapter Cards و أطول مسافة مسموح بها لتفصل بين المجمع و ، 

Transceiver متر500 هي . 
 

و هjjjذا النjjjوع يسjjjتخدم عjjjادة فjjjي األمjjjاآن التjjjي تكjjjون فيهjjjا     
 . موجودة في بيئة تعاني من تشويش آهربائيHubsالمجمعات  

 
 :لخص الدرس م
 

 األليjjاف البصjjرية للوصjjل بjjين المسjjافات 10BaseFيسjjتخدم 
الشاسعة و هو إما وحيد النمط و إما متعدد األنماط  ويصل طول السلك 

 . آيلومتر2الى 
 

 : أقسام 3 الى 10BaseFتنقسم 
 
1- 10BaseFL � Fiber Link.  
 
2- 10BaseFB � Fiber Backbone.  
 
3- 10BaseFP � Passive Fiber. 
 

 Mbps 100الدرس المقبل سيكون إن شاء اهللا حjول المعيjار   
IEEE Standard  و تقنية البث ،  Broadband.  
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 الحلقة الدراسية الحادية عشر  
 

، و تقنية البث  Mbps IEEE Standard 100المعيار 
Broadband  
 
 :سنتناول في هذه الحلقة الدراسية 

 
  . Mbps IEEE Standard 100 حول المعيار -1
 
  .Broadband  تقنية البث -2
 

 ميجابjت فjي     100حاليا أصبحت شبكات إثرنjت ذات السjرعة         
 ميجابت في الثانية، و 10الثانية تحل محل شبكات إثرنت ذات السرعة 

نشjjjأت الحاجjjjة عjjjن مثjjjل هjjjذه السjjjرعات الرغبjjjة بتبjjjادل البيانjjjات و   
 :التطبيقات التي تحتاج الى سرعات آبيرة لنقلها مثل

 
 Computer Aided  بjjرامج التصjjميم الكمبيوتريjjة   -1

Design (CAD).  
 
 Computer Aided بjjjرامج التصjjjنيع الكمبيوتريjjjة  -2

Manufacturing (CAM). 
 
  . Video Conferencing تراسل الفيديوي -3
 

 100لهjjذا فقjjد تjjم تطjjوير مقياسjjين إلثرنjjت يjjدعمان سjjرعة        
 :ميجابت في الثانية

 
1-  100BaseVG � AnyLAN Ethernet.  
 
2-  100BaseX Ethernet (Fast Ethernet).  
 

 ،  10BaseTآال النوعين السابقين متوافقان مjع نظjام تشjبيك           
 . بسهولة10BaseTمما يسمح بتحديث شبكات 
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 IEEEينتمjjjي هjjjذان النوعjjjان مjjjن الشjjjبكات الjjjى المعيjjjار  

 التي Token Ring ،و الذي يدعم شبكات إثرنت و شبكات  802.12
 .مل بسرعات آبيرةتع

 
 100BaseVG(Voice Grade) � AnyLANشjjبكات 

 ، و قjد  Token Ringتدمج عناصر آال من شبكات إثرنت و شjبكات  
  .Hewlett-Packardتم تطويرها من قبل شرآة 

 :يطلق على هذه الشبكات أيا من األسماء التالية
 
1- 100VG-AnyLAN.  
 
2- 100BaseVG. 
 
3- VG. 
 
4- AnyLAN. 
 

 � 100BaseVG(Voice Grade)م شjjjjبكات تjjjjدع
AnyLAN         ةjوع النجمjن النjبكة مjتصميم الش Star   اتjتخدم الفئjو تس 

 أو تسjjتخدم أسjjالك األليjjاف   Twisted Pair مjjن أسjjالك  5 و 4و 3
 سأشjjرح الفjjروق بينهjjا  TP ألسjjالك Categoryفئjjات أو . (البصjjرية

قات شjبكة  و هذه الشبكات تحتاج الى مجمعات و بطا).الحقا إن شاء اهللا 
 .خاصة بها و متوافقة مع سرعتها

 
 100BaseX Ethernet (Fast Ethernet)  أمjا شjبكات   

  و أسjالك األليjاف   STP و تدعم أيضا UTP من 5فتدعم أسالك الفئة    
 فjjي شjjبكات مjjن   CSMA/CDو تسjjتخدم نظjjام الوصjjول   . البصjjرية

  .Star Busتصميم 
 

 100BaseX Ethernet (Fastينjjjدرج تحjjjت شjjjبكات 
Ethernet) ثالث أنواع أساسية : 
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1- 100BaseT4    ات       4 و تستخدمjن فئjالك مjأزواج من األس 
 .UTP من 5و4و3

 
2- 100BaseTX            ةjن فئjالك مj5 و تستخدم زوجين من األس 

  .STP أو UTPمن 
 
3- 100BaseFXو تستخدم  سلكان من األلياف البصرية . 
 

   تقنيتjjjا البjjjثIEEE 802.3يjjjدعم معيjjjار إثرنjjjت القياسjjjي  
Baseband)   يjjjjjث الرقمjjjjjو ) البBroadband   ةjjjjjر تقنيjjjjjو  تعتب ، 

Broadband              لjو و ال تعمjات الراديjتخدم موجjي تسjبيا و هjقديمة نس 
  .Coaxialإال باستخدام األسالك المحورية 

 
 هjjjي Broadbandمثjjjال علjjjى الشjjjبكات التjjjي تjjjدعم تقنيjjjة     

10Broad36 ىjjبكة الjjذه الشjjي هjjرعة فjjل السjjي 10 ، تصjjت فjjميجاب 
 . متر 3600نية و يصل مدى البث الى الثا

 
 تختلjف عjن مكونjات الشjبكات         10Broad36مكونات الشبكة   
  فjjي أمjjر وحيjjد أساسjjي هjjو أن     Basebandالتjjي تjjدعم تقنيjjة البjjث    

 تستخدم بطاقة شبكة توضع داخل أجهزة آمبيوتر        Basebandشبكات  
 مjjودم تjjرددات الراديjjو   Broadbandالشjjبكة بينمjjا تسjjتخدم شjjبكات    

Radio�Frequency Modem. أنظر الصورة. 
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 تسjjjتطيع أن تمتلjjjك عjjjدة قنjjjوات للبjjjث   Broadbandأنظمjjjة 
باستخدام سjلك واحjد أو سjلكين ، و لكjن اإلشjارات المرسjلة تنتقjل فjي                    

 .اتجاه واحد في أي من هذه القنوات 
 

 Bandwidth تصjل سjعة النطjاق    10Broad36فjي شjبكات   
 ميجjاهيرتز ، و إذا عرفنjا        18ى  الj ) إرسjال أو إسjتقبال    (لكل اتجاه بjث     

 فjjjjإن شjjjjبكات MHZ 6أن سjjjjعة النطjjjjاق لموجjjjjات التلفjjjjاز هjjjjي   
10Broad36 قنوات بث في آل اتجاه 3 تحتاج الى . 

 
-300مدى التردد الذي تبث من خاللjه هjذه الشjبكات هjو بjين            

400 MHZ  تخدامjjjjjذا باسjjjjjو ه  Community Antenna 
Television (CATV) Coaxial Cable ذيjjنفس  و الjjمح لjjيس
 .السلك بنقل الصورة و الصوت الى جانب البيانات

 
 :  مناسبةفي الحاالتBroadbandتعتبر تقنية 

 
 و CATV للمؤسسjjات الكبيjjرة التjjي تحتjjوي علjjى شjjبكات -1

  .LANتريد اإلستفادة منها في شبكات 
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 للمؤسسات التي تريد الحصول على مجموعة من الخدمات        -2
 .ستخدام نفس وسط اإلرسال  و با LANباإلضافة الى 

 
 :ملخص الدرس 

 
 ميجابjjت فjjي الثانيjjة   100شjjبكات إثرنjjت التjjي تjjدعم سjjرعة    

 : نوعان 
 
1-  100BaseVG � AnyLAN Ethernet   وعjذا النjوه 

 باإلضjافة الjى أسjالك األليjاف         TP مjن أسjالك      5و4و3يستخدم الفئات   
 .البصرية

 
2-  100BaseX Ethernet (Fast Ethernet) درجjjوين 

 :  أنواع هي3حته ت
 

             1- 100BaseT4    أزواج من األسالك    4 و تستخدم 
 .UTP من 5و4و3من فئات        

 
             2- 100BaseTX       الكjن األسjو تستخدم زوجين م 

  .STP أو UTP من 5من فئة 
 

             3- 100BaseFX  افjjن األليjjلكان مjjتخدم  سjjو تس 
 .البصرية

 
 قديمjjة نسjبيا و هjjي تسjjتخدم  مjjودم  Broadbandتعتبjر تقنيjjة  

راديوي بدال عن بطاقة الشبكة و تنتقل البيانات في عدة قنوات للبث في 
 .اتجاه واحد لكل قناة

 
 Tokenسjjيكون الjjدرس المقبjjل إن شjjاء اهللا حjjول شjjبكات     

Ring.  
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 الحلقة الدراسية الثانية عشر 
 

 Token Ring  شبكات 
 

 :البنود التالية سنتناول في هذه الحلقة 
 
  .Token Ring وصف لخصائص شبكات -1
 
  .Token Ring وصف لطريقة عمل شبكات -2
 
  وصjjف للخطjjوات التjjي يمjjر بهjjا جهjjاز الكمبيjjوتر  عنjjد       -3

   .Token Ringإنضمامه لشبكات 
 
  الjذي ينقjل البيانjات علjى          Frame  وصف ألقسام اإلطjار       -4

 .الشبكة  وبيان عمل آل قسم
 
  .Token Ringلمكونات و احتياجات شبكات   وصف -5
 

 ظهjjرت أول مjjرة فjjي أوائjjل    Token Ringفكjjرة شjjبكات  
السjjتينات مjjن القjjرن الماضjjي ، ولكنهjjا لjjم تنفjjذ إال بعjjد اإلتفjjاق علjjى       

 من خjالل  Token Ring الذي يصف شبكات IEEE 802.5المعيار 
وهjjي تمثjjل المنjjافس   . 1985  و آjjان ذلjjك عjjام  Ringتصjjميم الحلقjjة 

  .IEEE 802.3ألقوى لشبكات إثرنت ذات المعيار ا
 

 و تجمع بين LAN هي شبكات محلية Token Ringشبكات 
 :خاصيتين 
 
  .Token Passing تمرير اإلشارة -1
 
 Hybrid Star/Ring التصjميم الهجjين للحلقjة و النجمjة     -2

Topology  
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 بتطjjوير IEEE 802.5قامjjت اللجنjjة  المسjjئولة عjjن المعيjjار 
 Media Accessللjjتحكم بالوصjjول الjjى وسjjط اإلرسjjال     وسjjيلة 

Control (MAC)    ارةjر اإلشjيلة تمريjو تسمى هذه الوس ، Token 
Passing والتي طورت لتحقيق هدفين هما : 
 
 الحصjول علjى طريقjة للتفjاهم بjين أجهjزة الكمبيjوتر علjjى        -1

 .الشبكة وتحديد طريقة متفق عليها إلرسال و إستقبال البيانات
 
ي حصول التصادم  بين اإلشارات ، الحاصل عند قيjام         تفاد -2

 .جهازين بإرسال بيانتهما في الوقت نفسه
 

 علjى سلسjلة فريjدة مjن     Token Passingيحتوي بروتوآول 
 و تدور على مدار الحلقة ، ويصjل طjول إطjار     Tokenالبتات تسمى 

Token بايت3 الحر أو الفارغ الى . 
 

ة و عملية إرسjال و إسjتقبال     طريقة تمرير اإلشارة بين األجهز    
البيانjات علjى شjبكات الحلقjة تjjم شjرحها فjي الjدرس الخjامس فالرجjjاء         

 .الرجوع إليه عند الحاجة
 

  بحلقjة تصjل بjين أجهjزة      Token Ringيبدأ تصميم شبكات 
الشبكة ، و لكن التصميم المjادي الفعلjي هjو نظjام تشjبيك نجمjي ، فكjل          

         jل بسjا متصjة         جهاز متصل بالحلقة هو فعليjة مرآزيjى نقطjله الjلك يص
 ، فjjjالكمبيوترات هjjjي جjjjزء مjjjن الحلقjjjة و لكjjjنهم   Hubهjjjي المجمjjjع 

يتصjjلون بهjjا عjjن طريjjق مجمjjع، هjjذا مjjا يطلjjق عليjjه شjjبكة هجينjjة          
 .حلقة\نجمة

 
 Token  قائمة على معيjار  IBMتعتبر أغلب شبكات شرآة 

Ring      وفي مصطلحات شرآة ، IBM        دةjيطلق على المجمع اسم وح  
jjjول متعjjjات أو الوصjjjدد المحطMultistation Access Unit 

(MAU)    لكjتخدم السjذي يسjو ال Twisted Pair    ىjبك حتj255 لش 
 .جهاز 

 
 :  بالخصائص التاليةToken Ringتتميز شبكات 
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  .STP استخدام األسالك المحمية -1
 
 ميجابjjjت فjjjي 16 الjjjى 4 معjjدل نقjjjل بيانjjjات يتjjjراوح بjjjين  -2
 .الثانية

 
  .Basebandي   تقنية البث الرقم-3
 

 ، تقjjوم Token Ringعنjjدما ينضjjم أول جهjjاز الjjى شjjبكة    
 تبدأ بالسفر حول الحلقة تعرض نفسjها        Tokenالشبكة بتوليد إشارة أو     

على آل جهاز الى أن يقرر جهاز ما إرسال بياناته فيعطي إشارة بjذلك        
 فيقjjوم بأخjjذه مjjن الشjjبكة و يرسjjل بjjدال منjjه  Tokenو يبjjدأ الjjتحكم ب 

ي على البيانات التي يود أن يبثها الى الشبكة و باقي العمليjة  إطار يحتو 
و يكjون أول جهjاز يjتم تشjغيله علjى         . سبق شرحها في الدرس الخامس    

 .الشبكة هو المسئول عن مراقبة أنشطة الشبكة 
 

تتم مراقبة أنشطة الشبكة بفحص األطjر  و التأآjد مjن تسjليمها          
 :بشكل صحيح و يتحقق ذلك بعمل التالي

 
 .تفحص األطر التي جالت الحلقة أآثر من مرة -1
 
 واحد فقط يتواجjد علjى الشjبكة فjي           Token التحقق من أن     -2
 .أي وقت

 
 Token Ringعندما يرغjب جهjاز مjا باإلنضjمام الjى شjبكة       

فإنه يمر بخمس مراحل أي فشjل فjي أي منهjا يتسjبب باسjتبعاد الجهjاز          
 :عن الشبكة 
 
  و التي Lobe Testسمى   و تPhase 0  المرحلة األولى -1

تقوم بها بطاقة الشبكة بإرسال إطارات من البيانات الى السلك المتصjل    
بها ، هذه اإلطارات يجب أن تعjود مباشjرة الjى البطاقjة دون أن يتغيjر               
محتواهjjا ، فjjإذا مjjرت هjjذه المرحلjjة بنجjjاح علمjjت بطاقjjة الشjjبكة أن        

 .أسالك الشبكة و وصالتها تعمل بشكل جيد
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  تصدر بطاقjة الشjبكة إشjارة    Phase 1رحلة الثانية  في الم-2

ضرورية إلدخال جهازها الى شjبكة الحلقjة، ويكjون فjي هjذه المرحلjة                
اإلنضjjjمام الفعلjjjي للشjjjبكة ، و لكjjjن بسjjjبب الضوضjjjاء أو التشjjjويش      
الحاصل بسبب هذه المرحلة فإن أي بيانات يتم بثها على الحلقة في هذا           

ر المسئول عjن مراقبjة الشjبكة يقjوم      الوقت سوف تفقد ، و لكن الكمبيوت  
 . جديد على الشبكةTokenبمعالجة هذا الخطأ و يضع 

 
بعدها تنتظر بطاقة الشبكة أن يمر عليهjا أي إطjار  لكjي تتأآjد                
أن الشjjبكة نشjjطة ، فjjإن لjjم تحصjjل علjjى أي إطjjار فسjjتفترض بطاقjjة      
الشjjبكة أن جهازهjjا هjjو أول جهjjاز ينضjjم الjjى الشjjبكة و تقjjوم بنفسjjها     

 .ال إطارات و تنتظر عودتها إليها بإرس
 
  تقjوم بطاقjة الشjبكة بjإجراء     Phase 2 في المرحلة الثالثjة  -3

 ، و هنjا تقjوم    Duplicate Address Testاختبjار العنjوان المكjرر    
بطاقة الشبكة بإرسال إطار يكون فيه عنوان المرسjل هjو نفسjه عنjوان              

بذلك لتتفحص فيما إذا    المستقبل و هو نفسه عنوان البطاقة ذاتها و تقوم          
آان هنjاك أي جهjاز آخjر علjى الشjبكة لjه نفjس عنjوان جهازهjا ، فjإذا             
تبين أن هناك جهازا آخر له نفس العنوان ، فإن البطاقة ستفصل نفسjها               
عن الحلقjة و تعيjد المحاولjة مjرة أخjرى مjرورا بالمراحjل السjابقة مjع             

 .توليد عنوان جديد 
 
قوم بطاقة الشبكة بالتعرف  تPhase 3 في المرحلة الرابعة -4

 Nearest Activeعلjjى أقjjرب جjjار نشjjط أعلjjى علjjى الشjjبكة أو     
Upstream Neighbor (NAUN)     اjها لجارهjتعرف نفسjا سjآم ،  

 .األسفل على الحلقة
 

 يقjjوم آjjل جهjjاز بمتابعjjة جيرانjjه  Token Ringفjjي شjjبكات 
             jادرة جهjاز األسفل منه على الحلقة ، و هذا مهم في حالة انضمام أو مغ

ما على الحلقjة فjإن جjاره األعلjى سjيقوم بإرسjال تقريjر عjن ذلjك الjى                       
 .الجهاز النشط المسئول عن مراقبة الحلقة
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  تقjjjوم بطاقjjjة الشjjjبكة Phase 4 فjjjي المرحلjjjة الخامسjjjة -5
 Ring Parameter Serverباإلتصjjال بمjjزود بjjارامترات الحلقjjة 

(RPS)و الذي يقوم بالتالي : 
 
مة حjjjديثا للحلقjjjة بjjjالقيم الالزمjjjة      يjjjزود األجهjjjزة المنضjjj  -أ
  .Initialization Valuesإلعدادها 
 
 مراقبة أجهزة الحلقة بالحصول على بارامترات تشغيلها و   -ب

 ،و عنjjوان Code Levelالعنjjوان، مسjjتوى الترميjjز : التjjي تتضjjمن 
NAUN Address.   

 
 مjjن عشjjر Token Ringيتكjjون إطjjار البيانjjات فjjي شjjبكات 

مليjjات التjjي تجjjري علjjى الشjjبكة تكjjون محjjددة فjjي      أقسjjام  ، وآjjل الع 
 .إعدادات اإلطار 

 
 : هي  Frameو األقسام التي يتكون منها هذا اإلطار 

 
 و هjو الjذي يحjدد     Start Delimiter القسjم األول يسjمى   -1
 .بداية اإلطار

 
 أو الjjjjتحكم Access Control القسjjjjم الثjjjjاني يسjjjjمى   -2

و مهمتjjه تحديjjد أولويjjة هjjذا  بالوصjjول و طjjول هjjذا القسjjم بايjjت واحjjد  
اإلطjjار فjjي المعالجjjة مjjن قبjjل الجهjjاز المسjjتقبل قبjjل أو بعjjد غيjjره مjjن  

 Tokenاإلطارات ، آما أنه يحjدد فيمjا إذا آjان هjذا اإلطjار هjو أطjار         
 .فارغ أو إطار بيانات

 
  وهjذا القسjم يحjدد    Frame Control القسم الثالjث يسjمى   -3

 Media Access Controlفيمjjا إذا آjjان هjjذا اإلطjjار ينتمjjي إلjjى 
(MAC) أو  Logical Link Control (LLC) ذينjjjjو ه  

 .المصطلحين سأؤجل شرحهما الى درس مستقل لتعلقهما بأمور أخرى
 
 و فيjه يحjدد   Destination Address القسم الرابع يسمى -4

 .عنوان الجهاز المستقبل لإلطار 
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 و فيjjه يحjjدد  Source Address القسjjم الخjjامس يسjjمى   -5

  .عنوان الجهاز المرسل لإلطار
 
  أو Routing Information القسjjjjم السjjjjادس يسjjjjمى -6

 بايjjت ، و مهمتjjه 18 الjjى 2معلومjjات التوجيjjه ، و يتjjراوح طولjjه بjjين 
 .أنظر الصورة.توجيه المعلومات بين حلقات مختلفة متصلة معا

 

 
 

  و هjjjjذا Data أو Information  القسjjjjم السjjjjابع يسjjjjمى -7
إمjjا علjjى معلومjjات و بيانjjات المسjjتخدم أو يحتjjوي علjjى القسjjم يحتjjوي 

 .معلومات التحكم 
 
 أو Frame Check Sequence القسjjم الثjjامن يسjjمى   -8

اختبار التتابع و هذا القسم يسمح للجهاز المستقبل بإجراء اختبار للتأآjد            
 من أي أخطjاء فjإذا تjم العثjور علjى أي          7 و 5 و 4 و   3من خلو األقسام    
 .يزال و سيتم إرسال إطار جديد بدال منهخطأ فإن اإلطار س

 
  و هjذا القسjم يحjدد    End Delimiter القسم التاسع يسjمى  -9
 .نهاية اإلطار

 
 و هو  الذي Frame Statusالقسم العاشر  يسمى -10         

يحدد فيما إذا قد تم استالم اإلطار من قبل الجهاز المستقبل و قد نجحjت   
ا هذه المعلومات يحتاجها الجهاز المرسjل  ، و طبع عملية نسخ البيانات 
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عندما يعود إليه اإلطار فيتأآد مjن وصjوله و يضjع علjى الشjبكة أطjار             
 .جديد فارغ
 

 باإلضjافة  Token Ringتjتلخص مهمjة المجمjع فjي شjبكات      
الى شبك األجهjزة معjا فإنjه يقjوم بفصjل بطاقjة الشjبكة التjي تفشjل فjي                  

كة لكjي تjتمكن الحلقjة مjن     العمل أو تصدر أخطjاء ، فيفصjلها عjن الشjب       
العمل ألنه آما شرحنا سابقا فإن فشل جهاز مjا علjى الحلقjة يjؤدي الjى                 

 .فشل الشبكة آكل 
 

يحدد نjوع السjلك المسjتخدم فjي الحلقjة المسjافة القصjوى التjي           
 :من الممكن أن تفصل الجهاز عن المجمع فمثال

 
 IBM األجهزة الموصلة باستخدام النوع األول من أسjالك          -1

 مjjن الممكjjن أن تبعjjد عjjن  Type 1 (STP for Computers) أو
 . متر101المجمع مسافة تصل الى 

 
 IBM األجهزة الموصلة باستخدام النوع الثاني من أسjالك          -2

  مjن الممكjن أن تبعjد عjن     Type 2 (Voice And Data STP)أو 
 . متر100المجمع مسافة تصل الى 

 
 IBMلث من أسjالك   األجهزة الموصلة باستخدام النوع الثا -3

 مjjن الممكjjن أن تبعjjد عjjن    Type 3 (Voice Grade UTP)أو 
 . متر45المجمع مسافة تصل الى 

 
 باسjjتخدام األليjjاف البصjjرية مرتفعjjة الكلفjjة ممكjjن زيjjادة       -4

 .المسافة الى مئات األمتار أو أآثر
 

في أي من األنواع السابقة من الممكن زيادة المسjافة باسjتخدام           
 .أنظر الصورة . Repeatersمكرر إشارة 
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 : األنواع التالية من المشابكToken Ringتستخدم شبكات 
 
1-  Media Interface Connectors (MIC)  تخدمjو يس  

 .أنظر الصورة.  من األسالك 2 و 1لشبك األنواع 
 

 
 
2-  RJ-45 Telephone Connectors (8 pin) و  

 . الصورةأنظر.يستخدم لشبك النوع الثالث من األسالك
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4- RJ-11 Telephone Connectors (4 pin) و  

 .أنظر الصورة.يستخدم لشبك النوع الثالث أيضا من األسالك 
 
 

 
 

 :  بسرعتين Token Ringتتوفر بطاقات شبكة 
 
 . ميجابت في الثانية4 -1
 
 ميجابjjت فjjي الثانيjjة و التjjي تسjjتخدم إطjjارات أطjjول و  16 -2

 .تحمل بيانات أآثر
 

 :الدرسملخص 
 

 .IEEE 802.5  المعيار Token Ringتعتمد شبكات 
 

 .يمر الجهاز الذي يرغب باإلنضمام الى الحلقة بخمس مراحل
 

 . من عشر أقسامToken Ringيتكون اإلطار في شبكة 
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 و UTP  و STP األسjjالك Token Ringتسjjتخدم شjjبكات 

 .األلياف البصرية عند الحاجة لسرعة آبيرة
 

jjات الشjjل بطاقjjرعتين تعمjjة بسjjي الحلقjjت 16 أو 4بكة فjjميجاب 
 .في الثانية
 

 AppleTalkالدرس المقبل سيكون إن شاء اهللا حjول شjبكات           
  .ARCnetو 
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 الحلقة الدراسية الثالثة عشر 
 

 ARCnet و AppleTalkشبكات   
 

 :سنتناول إن شاء اهللا في هذا الدرس البنود التالية
 
  .AppleTalk عمل و خصائص شبكات  شرح لبيئة-1
 
 .ARCnet شرح لبيئة عمل و خصائص شبكات -2
 

 Appleفي منتصف الثمانينات من القرن السابق قامت شرآة 
Computer          نjبتقديم معمارية لشبكة خاصة لربط مجموعة صغيرة م 
 .المستخدمين

 
تعتبjjjر قjjjدرات التشjjjبيك مدمجjjjة داخjjjل الكمبيjjjوتر الشخصjjjي   

Apple Macintosh (Mac)     بكاتjة شjل معماريjا يجعjمم Apple 
 .أبسط من غيرها من معماريات الشبكات 

 
 :  التالي Appleتتضمن عائلة شبكات 

 
1- AppleTalk. 
 
2- LocalTalk. 
 
3- AppleShare. 
 
4- EtherTalk. 
 
5- TokenTalk. 
 

 خصيصjjjjjا Appleيسjjjjjمى المنjjjjjتج الjjjjjذي طورتjjjjjه شjjjjjرآة   
 AppleTalkات بشjكل متكامjل       و الذي يدعم الشjبك     Macلكمبيوترها  
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 ، و هjو عبjارة عjن بروتوآjول يjدعم الشjبكات الموزعjة النjد للنjد أو          
Distributed Peer to Peer.  

 
 و 1985النسjjخة األولjjى مjjن هjjذا البروتوآjjول أصjjدرت عjjام   

  و بعد فترة أصدرت النسخة المحسjنة  AppleTalk Phase 1سميت 
  .AppleTalk Phase 2من هذا البروتوآول و سميت 

 
  يسjjتخدم فقjjط مjjن قبjjل أجهjjزة  AppleTalkفjjي البدايjjة آjjان  

Mac ةjjات الليزريjjو الطابع LaserWriter printers اjjن فيمjjو لك ، 
 .بعد أصبح يدعم تقنيات أخرى

 
 RS-422 يسjتخدم المنفjذ المتسلسjل    Macو حيjث أن جهjاز   

Serial Port  اتjjتخدام بطاقjjة إلسjjاك حاجjjيس هنjjبكة فلjjة للشjjآواجه 
  .AppleTalkنضمام الى شبكات شبكة لإل

 
 و  LocalTalk باسم آخر هjو      AppleTalkاشتهرت شبكات   

  .AppleTalkيستخدم هذا التعبير لوصف نظام التشبيك في 
 

 :تتضمن مكونات التشبيك األمور التالية
 
 . األسالك-1
 
 . المشابك-2
 
  .Cable Extenders  وصالت أو ممددات األسالك -3
 

 و UTP, STP, Optic Cableاألسالك  LocalTalkتدعم 
 .STPغالبا يستخدم 

 
 متر و لكن ال يسمح بوصjل أآثjر      300أقصى طول للسلك هو     

 . من السلك Segment جهاز  ألي قسم 32من 
 

 :المشابك التي من الممكن استخدامها تتضمن 
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 .أنظر الصورة .pin DIN 8 مشابك -1
 

 
 
2-  25 pin (DB25). أنظر الصورة. 
 

 
 
3-  9 pin (DB9).أنظر الصورة. 
 

 
 

4- RJ-11 (Telephone Jack). أنظر الصورة. 
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 :Macيتم توصيل المشابك الى المنافذ التالية في جهاز 
 
1-  SCSI Port. أنظر الصورة. 
 

 
 

2-  ADB Port.أنظر الصورة. 
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3-  Modem Port.أنظر الصورة. 
 
 

 
 

4- Printer Port.أنظر الصورة. 
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 نظjjام الوصjjول الjjى الوسjjط مjjن النjjوع   LocalTalkتسjjتخدم 
CSMA/CA     ل أوjjوع الناقjjن نjjميم مjjل التصjjر هjjض النظjjك بغjjو ذل 

 .النجمة
 

 الjjذي PhoneNET هjjو LocalTalkهنjjاك نjjوع منjjافس ل   
 و هjjjو يسjjjتخدم  Farallon Communicationsطورتjjjه شjjjرآة 

 النجمjة و  أسالك و مشjابك الهjاتف العاديjة و هjي تعمjل علjى الناقjل أو          
 . جهازا254تسمح بتوصيل حتى 

 
AppleShare  اتjjزود الملفjjامج مjjو برنjjه File Server 

Software    في شبكات AppleTalk        دمجjأما برنامج الزبون فهو م ، 
 التشjjغيلي، و الjjذي يjjأتي مjjزودا أيضjjا ببرنjjامج مjjزود     Appleبنظjjام 
 .AppleShare Print Serverطباعة 

 
صjغيرة أن تجتمjع معjا لتكjون       ال LocalTalkتستطيع شبكات   

 أو نطاقات ، فكل شjبكة  Zonesشبكة آبيرة و ذلك باستعمال ما يسمى        
مفردة متصلة بغرها من الشبكات تكون معرفjة باسjم نطjاق خjاص بهjا           

Zone Name.  بكةjjjي أي شjjjتخدم فjjjالي أي مسjjjو بالتLocalTalk 
يستطيع الوصول الى خدمات شبكة أخjرى بتحديjد النطjاق التjي تنتمjي               

 تسjjتطيع اإلنضjjمام الjjى شjjبكات  Token Ringو حتjjى شjjبكات .ليjjهإ
LocalTalkباستخدام هذه الطريقة . 
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 واحjjدة الjjى عjjدة LocalTalkمjjن الممكjjن أيضjjا تقسjjيم شjjبكة 
 .  و هذا مفيد لتقليل الزحام على الشبكةZonesأقسام أو 

 
 أن تعمjjjjل مjjjjع   Appleتسjjjjتطيع أجهjjjjزة أخjjjjرى غيjjjjر    

AppleTalkبما فيها  : 
 
1- IBM PCو األجهزة المتوافقة معها . 
 
2- IBM Mainframes. 
 
3-  Digital Equipment Corporation VAX 

Computers. 
 
 .Unix بعض أجهزة -4
 

 وسيلة أسرع و أآثر تكلفjة لتشjبيك أجهjزة           EtherTalkتعتبر  
Mac.  

 
 ستحتاج الى بطاقjات شjبكة لإلنضjمام الjى     Macمعظم أجهزة   

  .EtherTalkشبكة 
 

 ميجابjت فjي الثانيjة و      10 بسjرعة    EtherTalk شjبكات    تعمل
 ، و تسjمح بطاقjة   Coaxial (Thick and Thin) تسjتخدم األسjالك   

EtherTalk ألجهزة Mac بأن تتصل بشبكة إثرنت . 
 

 يكjjون مضjjافا للبطاقjjة وهjjو متوافjjق مjjع  EtherTalkبرنjjامج 
AppleTalk Phase 2.  

 
بjjأن تتصjjل   Mac فتسjjمح  ألجهjjزة  TokenTalkأمjjا بطاقjjة  

 يكjون أيضjا مضjافا    TokenTalk  و برنjامج  Token Ringبشjبكة  
 .AppleTalk Phase 2للبطاقة و متوافق مع 
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 يحتjjjjاج الjjjى عنjjjjوان  AppleTalkآjjjل جهjjjاز علjjjjى شjjjبكة    
الكتروني ، و يتم تخصيص عنوان لكل جهاز عندما ينضم الjى الشjبكة           

 :أول مرة و يتم ذلك آما يلي 
 
منضم للشبكة عنوانjا يختjاره لنفسjه     أوال يخصص الجهاز ال  -1

 .عشوائيا من مجموعة من العناوين المتاحة
 
 ثانيا يقوم هذا الجهjاز بنشjر عنوانjه علjى الشjبكة ليتأآjد أن               -2

 .العنوان غير مكرر
 
 ثالثا إذا لjم يكjن العنjوان مكjررا فjإن الجهjاز يقjوم بتخjزين                   -3

 .الى الشبكةهذا العنوان ليستخدمه في المرات القادمة عندما يدخل 
 

لنلق نظرة اآلن على بعض البروتوآوالت المستخدمة في بيئjة          
 :  و نعرف عمل آل منها AppleTalkعمل 

 
1- Datagram Delivery Protocol (DDP) وjjjو ه 

البروتوآjjول المسjjئول عjjن إيصjjال حjjزم البيانjjات الjjى األجهjjزة علjjى      
 .الشبكة

 
2-  Name Binding Protocol (NMP) وjjjjو ه 
jjjات  البروتوآjjjدة البيانjjjدمات قاعjjjيانة خjjjد و صjjjن توليjjjئول عjjjول المس

 Names و التي يطلق عليها Distributed Databaseالموزعة أو 
Directory          واردهمjتخدمين و مjماء المسjى أسjو هي التي تحتوي عل  

  . Numerical Addressesبعد تحويلها الى عناوين رقمية 
 
3-  Zone Information Protocol (ZIP) وjjjو ه  

 .البروتوآول المسئول عن إدارة معلومات النطاقات في الشبكة
 
4- AppleTalk Transaction Protocol (ATP)  وjو ه 

البروتوآjjول المسjjئول عjjن إعطjjاء تأآيjjد لوصjjول البيانjjات الjjى جهتهjjا  
 .المقصودة
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5- AppleTalk Session Protocol (ASP) وjjjو ه 
 .تالبروتوآول المستخدم للوصول الى مزود الملفا

 
6- Printer Access Protocol (PAP) و هو البروتوآول 

 .المستخدم للوصول الى طابعة شبكية
 
7- AppleTalk Filing Protocol (AFP) وjjjjو ه 

البروتوآول الذي يصف المجلدات و ترآيبة الملفات في مزود الملفjات           
. 

 
8- AppleTalk Data Stream Protocol (ADSP) و 

 .خصص إلستخدام المبرمجينهو بروتوآول اتصاالت م
 
9- AppleTalk Echo Protocol (AEP) تخدمjjو يس  

لمراقبة الشبكة و حساب أي تأخير في وصول البيانjات الjى وجهاتهjا ،        
 فjjي األجهjjزة الشخصjjية و الjjذي  PINGآمjjا أن لjjه وظيفjjة مشjjابهة ل  

 .يستخدم لمعرفة توفر أو وجود جهاز ما على الشبكة من عدمه
 

 Attached Resource Computerتعتبjjjjر شjjjjبكة 
Network (ARCNet)    ةjة الموجهjر المكلفjمن الشبكات البسيطة غي 
 .لشبكات مجموعات العمل

 
 Datapoint من قبل شjرآة  ARCNet وقد طورت شبكات 

Corporation  امjjبكة . 1977 عjjة شjjو أول بطاقARCNet تjjآان 
 .1983متوفرة عام 

 
 فjjي Token Passing  نظjjام ARCNetتسjjتخدم شjjبكات  

  .Star Bus أو شبكات Busشبكات الناقل 
 

يقوم مjدير الشjبكة بتخصjيص عنjوان مسjتقل لكjل جهjاز علjى             
الشjjjبكة ، و يسjjjتطيع آjjjل جهjjjاز التعjjjرف علjjjى عنوانjjjه أو مjjjا يسjjjمى  

Source Identifier (SID)      ىjالي علjاره التjوان جjى عنjو آذلك عل 
اف  ، و عنjjدما يضNext Identifier (NID)jjالشjjبكة أو مjjا يسjjمى 
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جهاز جديد الى الشبكة أو يزال منها فإن عناوين األجهزة سjتحتاج الjى           
 .إعادة تجهيز و ترتيب و لكن هذا األمر يتم بشكل تلقائي

 
 ، تسjjمى فjjي شjjبكات  Tokenاإلشjjارات أو مjjا سjjميناه سjjابقا   

ARCNet    ال أوjjوة لإلرسjjو  دعjjر هjjم آخjjباس Invitation TO 
Transmit (ITT) الjف     ، وتتم عملية اإلرسjكل مختلjتقبال بشjو اإلس 

 :آما يلي 
 

إذا افترضنا أن الدور  قد جاء لجهاز ما يريد أن يرسjل بياناتjه                
 إليjjه، فjjإن الجهjjاز األول يرسjjل إطjjارا ITTالjjى جهjjاز آخjjر  بوصjjول 

 الjى الجهjاز الثjاني يستفسjر     Free Buffer Enquiry (FBE)يسمى 
بjين أن الجهjاز   عن وجود متسjع لمعالجjة بيانjات الجهjاز األول ، فjإن ت           

الثاني مستعد إلستقبال البيانات فإنه يقوم بإرسال إطار آخر الى الجهاز         
  يخبjjره أنjjه Acknowledgment Frame (ACK)األول يسjjمى 

جاهز إلستقبال البيانات ، أما إن لم يكن مستعدا إلسjتقبال البيانjات فإنjه           
    Negative Acknowledgment Frameسيرسjل إطjارا يسjمى    

(NAK) يخبره أنه غير مستعد إلستقبال البيانات. 
 

 فسjjيقوم بإرسjjال حزمjjة  ACK اآلن إن تلقjjى الجهjjاز األول  
واحjjدة مjjن البيانjjات الjjى الجهjjاز الثjjاني ثjjم ينتظjjر حتjjى يحصjjل علjjى     

ACK                يjى ينتهjذا حتjات و هكjن البيانjة مjة التاليjال الحزمjجديد إلرس 
jjاز األول بتمريjjوم الجهjjدها يقjjه و عنjjال بياناتjjن إرسjjارة مjjر اإلشITT 

 .الى الجهاز الذي يليه
 

 مjjن األقسjjام  ARCNetتتكjjون حزمjjة البيانjjات فjjي شjjبكات     
 :التالية

 
 . عنوان المستقبل-1
 
 . عنوان المرسل-2
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 بايjjjjت مjjjjن البيانjjjjات ، أمjjjjا النسjjjjخة المحدثjjjjة مjjjjن     508 -3
ARCNet و التي تسمى ARCNet Plus    ةjل حزمjل آj4096 فتحم 

 .بايت من البيانات
 

 2.5 الjjى ARCNetة نقjjل البيانjjات فjjي شjjبكات   تصjjل سjjرع 
 ميجابjت  20 فتjدعم سjرعة   ARCNet Plusميجابت في الثانية و أمjا  

 .في الثانية 
 

  هjو  السjلك   ARCNetالسلك القياسjي المسjتخدم فjي شjبكات        
  ، و ohm RG-62 A/U Coaxial Cable 93المحjوري الرقيjق   

 .اف الضوئية و سلك األليUTPلكنها أيضا تدعم السلك الملتوي 
 

 يصjjjل الطjjjول BNCباسjjjتخدام السjjjلك المحjjjوري و مشjjjابك  
 متjر  ، بينمjا   610األقصى للسلك فjي شjبكات مjن تصjميم النجمjة الjى            

 . متر باستخدام نفس السلك و لكن مع تصميم الناقل305يصل الى 
 

  RJ-45 أو RJ-11 مjjjع مشjjjابك UTPأمjjjا باسjjjتخدام السjjjلك  
 .آان التصميم نجمة أو ناقل متر سواء 244فيصل طول السلك الى 

 
 : ملخص الدرس

 
AppleTalk         زةjهي شبكة متكاملة موجهة أساسا ألجه Mac  
 ، AppleTalk ، LocalTalk ، AppleShare: و تتضjjمن عائلتهjjا

EtherTalk و TokenTalk. 
 

 و LocalTalk أسjjرع و أآثjjر تكلفjjة مjjن  EtherTalkتعتبjjر 
 .تسمح باإلنضمام لشبكات إثرنت

 
 .Token Ring فيسمح باإلنضمام لشبكات TokenTalkأما 

 
 لكjjل AppleTalkهنjjاك بروتوآjjوالت آثيjjرة تعمjjل فjjي بيئjjة  

 .منها عمل منفصل
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 شjjبكة مرنjjة و غيjjر مكلفjjة و تjjدعم     ARCNetتعتبjjر شjjبكة  
 .الناقل \تصميم الناقل و تصميم النجمة

 
 2.5 الjى    ARCNetتصل سjرعة نقjل البيانjات علjى شjبكات            

 تصjل  ARCNet Plusنيjة و فjي النسjخة المحسjنة     ميجابايjت فjي الثا  
 . ميجابايت في الثانية20السرعة الى 

 
 هjjو السjjلك ARCNetالسjjلك القياسjjي المسjjتخدم فjjي شjjبكات   

المحوري و لكjن مjن الممكjن اسjتخدام السjلك الملتjوي و سjلك األليjاف           
 .البصرية
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 الحلقة الدراسية الرابعة عشر
 

 .Network Adapter Cardsبطاقات الشبكة مقدمة حول  
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء اهللا البنود التالية
 
 . تعريف بطاقة الشبكة و وصف لمهامها-1
 
 شرح لدور بطاقjة الشjبكة فjي تحضjير البيانjات لبثهjا علjى                -2
 .الشبكة

 
 وصف لما تقوم به بطاقة الشبكة من تنظيم إرسjال البيانjات    -3
 .على الشبكة

 
لكي يتمكن جهاز الكمبيوتر مjن اإلتصjال بالشjبكة البjد لjه مjن             

 والتjي يطلjق عليهjا أيضjا     Network Adapter Cardبطاقjة شjبكة   
 :األسماء التالية

 
1- Network Interface Card (NIC). 
 
2- LAN Card. 
 
3- LAN Interface Card. 
 
4- LAN Adapter. 
 

بjjjين جهjjjاز تعتبjjjر بطاقjjjة الشjjjبكة هjjjي الواجهjjjة التjjjي تصjjjل   
الكمبيوتر و سjلك الشjبكة، و بjدونها ال تسjتطيع الكمبيjوترات اإلتصjال            

 .فيما بينها من خالل الشبكة
 

 Expansion Slotترآب بطاقة الشبكة في شjق توسjع فjارغ    
في جهjاز الكمبيjوتر ، ثjم يjتم وصjل سjلك الشjبكة الjى البطاقjة ليصjبح                      
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 و يبقjjى اإلعjjداد  الكمبيjjوتر متصjjل فعليjjا بالشjjبكة مjjن الناحيjjة الماديjjة    
 .البرمجي للشبكة

 
 :يتلخص دور بطاقة الشبكة باألمور التالية

 
 . تحضير البيانات لبثها على الشبكة-1
 
 . إرسال البيانات على الشبكة-2
 
 . التحكم بتدفق البيانات بين الكمبيوتر و وسط اإلرسال -3
 
 ترجمjjة اإلشjjارات الكهربيjjة مjjن سjjلك الشjjبكة الjjى بايتjjات    -4
 معjjالج الكمبيjjوتر ، و عنjjدما تريjjد إرسjjال بيانjjات فإنهjjا تتjjرجم   يفهمهjjا

إشارات الكمبيjوتر الرقميjة الjى نبضjات آهربيjة يسjتطيع سjلك الشjبكة              
 .حملها

 
آjjل بطاقjjة شjjبكة تمتلjjك عنjjوان شjjبكة فريjjد ، و هjjذا العنjjوان      

 Institute of Electricalو هjذا اختصjار ل    ( IEEEتحjدده لجنjة   
and Electronic Engineers  (  و هذه اللجنة تخصص مجموعة ،

 .من العناوين لكل مصنع من مصنعي بطاقات الشبكة 
 

 بjjت و يكjjون مخjjزن داخjjل  48يكjjون هjjذا العنjjوان مكونjjا مjjن  
لمزيد من المعلومات حول هذا النوع مjن          (ROMذاآرة القراءة فقط      

الذاآرة الرجاء مراجعة موضjوعي حjول الjذاآرة المنشjور فjي المجلjة               
 بjت   24في آل بطاقjة شjبكة يjتم إنتاجهjا ، و يحتjوي أول                ) ونيةاإللكتر

 بjjjت األخjjjرى علjjjى الjjjرقم  24علjjjى تعريjjjف للمصjjjنع بينمjjjا تحتjjjوي  
 .المتسلسل للبطاقة

 
تقوم البطاقة بنشر عنوانها علjى الشjبكة ، ممjا يسjمح لألجهjزة          

 .بالتخاطب فيما بينها و توجيه البيانات الى وجهتها الصحيحة
 

 و Hardwareكة على آل من أجزاء مادية تحتوي بطاقة الشب
 ، و هjjذا الجjjزء البرمجjjي   Firmware Softwareأجjjزاء برمجيjjة  
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 و يكjون مسjئول عjن توجيjه و تنفيjذ             ROMيكون مخزنا داخل ذاآjرة      
 .المهام الموآلة بالبطاقة

 
تنتقل البيانات في الكمبيوتر  في ممjرات آهربيjة تسjمى نواقjل       

Buses.أنظر الصورة. 
 

 
 

ل يتكون من عدة ممjرات متوضjعة جنبjا الjى جنjب ، و                آل ناق 
باستخدام هذه الممرات من الممكjن نقjل آميjة آبيjرة مjن البيانjات علjى                 
ناقل واحد في نفس الوقت ، فjي أجهjزة الكمبيjوتر القديمjة آانjت نواقjل           

 بjjت مjjن البيانjjات فjjي الوقjjت الواحjjد ثjjم       8البيانjjات قjjادرة علjjى نقjjل    
ت و أخيjرا وصjلت بعjض الشjرآات         بj  32 بت ثم الى     16تطورت الى   
 . بت في المرة الواحدة64 بت أي أنها تستطيع نقل 64إلنشاء نواقل 

 
ألن الناقل قادر علjى نقjل أجjزاء عديjدة مjن البيانjات فjي نفjس            

 ، و آلمjا آjان       Parallelالوقت نقول أن البيانات تنتقل بشjكل متjوازي          
 .الناقل أوسع آان معدل نقل البيانات أسرع 
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 سjjلك الشjjبكة حمjjل بjjت واحjjد مjjن البيانjjات فjjي المjjرة  يسjjتطيع
 Serial Transmissionالواحدة و هjذا يطلjق عليjه البjث المتسلسjل      

 .آما أن البيانات تنتقل في اتجاه واحد على السلك.
 

بطاقة الشبكة  هي المسئولة عjن تحويjل البيانjات مjن الجريjان           
سلسjjل علjjى بشjjكل متjjوازي علjjى ناقjjل البيانjjات الjjى الجريjjان بشjjكل مت

 �سلك الشبكة و الذي يقوم بهذه المهمjة فjي بطاقjة الشjبكة  هjو الرسjل           
 .أنظر الصورة .Transceiverالمستقبل 
 

 
 

تقوم بطاقة الشبكة  بتنظjيم عمليjة بjث البيانjات علjى الشjبكة و              
 :ذلك بالقيام بالخطوات التالية

 
 . نقل البيانات من الكمبيوتر الى البطاقة-1
 
 .نات مؤقتا على البطاقة تمهيدا لبثها الى السلك تخزين البيا-2
 
 إجراء تفاهم على شروط نقل البيانات بين البطاقة المرسjلة           -3

 .و البطاقة المستقبلة 
 
 . التحكم بتدفق البيانات على الشبكة-4
 

أوال تقjوم بطاقjjة الشjjبكة  بإرسjjال إشjjارة الjjى الكمبيjjوتر طالبjjة  
انjjات فjjي الكمبيjjوتر بنقjjل البيانjjات منjjه بيانjjات معينjjة ثjjم يقjjوم ناقjjل البي 

 .المطلوبة من ذاآرة الكمبيوتر الى البطاقة
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غالبا ما تكون سرعة نقل البيانات من الناقل الjى البطاقjة أآبjر              
من سرعة نقل البيانات من البطاقة الى السلك، لهذا فإن جjزءا مjن هjذه           

  علjى البطاقjة الjى أن       RAMالبيانات يجب تخزينها مؤقتا علjى ذاآjرة         
 .Bufferingتتمكن البطاقة من بثها الى السلك ، هذه التقنية تسمى 

 
و هنjjاك أمjjر آخjjر يجjjب أن يؤخjjذ بعjjين اإلعتبjjار عنjjد تبjjادل      
البيانات أال و هو التوافق بين بطاقات الشبكة المتصلة معا ، فjإذا آانjت       
إحدى البطاقات قديمة و البطاقة األخرى جديjدة و أسjرع مjن القديمjة ،                

 تتمكنا من اإلتصال معا عليهمjا اإلتفjاق علjى سjرعة واحjدة        فإنهما لكي 
 .تكون هي سرعة البطاقة األبطأ

 
و لكي يjتم التوافjق بjين بطاقjات الشjبكة المتصjلة معjا فjإن آjل            
بطاقة تطلق إشارة الى باقي البطاقjات معلنjة عjن بارامتراتهjا لكjي يjتم                 

 .تعديلها بما يتوافق مع غيرها من البطاقات
 

 يجب أن تتفق عليهjا البطاقjات لكjي يjتم اإلتصjال              القضايا التي 
 :بينها هي

 
 . الحجم األقصى لمجموعات البيانات التي سيتم إرسالها-1
 
 مقدار البيانات التي سيتم إرسالها قبل الحصjول علjى تأآيjد         -2
 .لوصولها

 
 . فترة الزمن التي تفصل بين إرسال حزم البيانات-3
 
 قبjل الحصjول علjى تأآيjد      فترة الزمن التي يجjب إنتظارهjا       -4

 .وصول البيانات
 
 مقjjدار البيانjjات التjjي تسjjتطيع آjjل بطاقjjة اسjjتقباله قبjjل أن     -5

 .Overflowتفيض 
 
 . سرعة نقل البيانات-6
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بمجرد اإلتفاق على القضايا السابقة تبjدأ عمليjة تبjادل البيانjات             

 .بين البطاقات
 

 :تقوم بطاقة الشبكة  بعدد من مهام التحكم تشمل
 
 .مراقبة وسط اإلتصال -1
 
 طلب حزم البيانات و التعرف عليهjا بالتأآjد مjن أن عنjوان           -2

الوجهjjة الموجjjود فjjي الحزمjjة هjjو نفسjjه عنjjوان البطاقjjة التjjي ستتسjjلم     
 .الحزمة

 
 .اآتشاف األخطاء و حلها-3
 

 :ملخص الدرس
 

بطاقة الشبكة  هي الواجهة بين الكمبيjوتر و وسjط اإلتصjال و              
ات و تخزينها مؤقتا  ثjم بثهjا و تjتحكم بتjدفقها علjى         تقوم بتحضير البيان  

 .الشبكة
 

تقوم بطاقjة الشjبكة  بتحويjل بjث البيانjات مjن البjث المتjوازي                  
الى البث المتسلسل و من الصيغة الرقمية الى نبضات آهربية في حالjة   

 .اإلرسال و بالعكس في حال اإلستقبال
 

يا قبjل أن  يجب أن تتفاهم بطاقات الشبكة معا على بعض القضا   
 .تتمكن من تبادل البيانات

 
 .تقوم بطاقة الشبكة  ببعض مهام التحكم على الشبكة

 
الjjدرس المقبjjل سjjيكون إن شjjاء اهللا بعنjjوان ترآيjjب و إعjjداد       

 .بطاقة الشبكة
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 الحلقة الدراسية الخامسة عشر 
 

 ترآيب و إعداد بطاقة الشبكة
 

 :سنتناول في هذه الحلقة البنود التالية
 
 . لعمل بطاقة الشبكة  بتوصيل الكمبيوتر الى الشبكة وصف-1
 
 وصjjjف لألنjjjواع األربjjjع مjjjن تصjjjاميم ناقjjjل البيانjjjات فjjjي  -2
 .الكمبيوتر
 
 .شرح لكيفية ترآيب و إعداد بطاقة الشبكة-3
 
 و حjjjل NT 4 شjjرح إلعjjjداد بطاقjjة الشjjjبكة  فjjي وينjjjدوز    -4

 .Interrupt Conflictمشاآل التعارض في المقاطعة 
 

اقة الشبكة من أهم مكونjات شjبكات الكمبيjوتر ، فهjي       تعتبر بط 
تعتبر الواجهة بين ناقjل البيانjات الjداخلي للكمبيjوتر الشخصjي و سjلك                

 .الشبكة
 

تتكون البطاقة من جانبين مهمين ، أحjد الجوانjب يتصjل بناقjل         
 .البيانات في الكمبيوتر و الجانب اآلخر يتصل بسلك الشبكة

 
  jjئول عjjو المسjjات هjjل البيانjjالج و  ناقjjين المعjjات بjjل البيانjjن نق

 .الذاآرة 
 

لكي تعمل البطاقة آما يجب ، فإنها البد أن تكjون متوافقjة  مjع        
 .نوعية ناقل البيانات في الكمبيوتر

 
 

فjjي بيئjjة عمjjل األجهjjزة الشخصjjية هنjjاك أربjjع أنjjواع لتصjjميم  
 :ناقل البيانات 
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1- ISA. 
 
2- MCA . 
 
3- EISA. 
 
4- PCI. 
 

 Industry Standard Architectureالتصjjميم األول 
(ISA)         زةjي أجهjتخدم فjان يسjذي آjي الjوع القياسjو النjه IBM PC 

XT, ATو األجهزة المتوافقة معها . 
 

 بjت و تنقjل   16 بjت أو    8  بطاقات و ناقل سjعة        ISAتستخدم    
 . ميجا بت في الثانية8البيانات بسرعة 

 
 Micro Channel Architecture (MCA)أمjا التصjميم   

 بjت  32 بjت أو    16 ويستخدم ناقل سjعة        1988 عام   IBM طورته   فقد
و هذا التصjميم غيjر متوافjق مjع التصjميم السjابق بمعنjى أن البطاقjات                
 .المتوافقة مع أحد التصميمين تكون غير متوافقة مع التصميم اآلخر

 
 Extended Industry Standard Architectureتصميم 

(EISA)   امjjه عjjم تقديمjjل  1988 تjjن قبjjن    مjjرة مjjرآات آبيjjاني شjjثم
 .NEC و Compaq ، HPضمنها شرآات 

 بjت و سjرعة نقjل    32هذا التصميم يسjتخدم ناقjل بيانjات سjعة         
 ميجا بjت فjي الثانيjة و هjي متوافقjة مjع التصjميم                 33بيانات تصل إلى    

ISA. 
 

 Peripheral Componentالتصjjjjjjjميم األخيjjjjjjjر 
Interconnect (PCI) تم تطويره من قبل شرآة Intel1992م  عا ،

 ميجjا بjت فjي       132 بت وتصل سرعة نقل البيانات الى        32و هي سعة    
 .الثانية
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يعتبر هذا التصميم األسرع و األآثر تطورا و مرونjة ، و هjي            
 أو رآjب و  Plug and Playتحقق أغلب اإلحتياجjات لتحقيjق وظيفjة    

شjjغل و هjjي عبjjارة عjjن مجموعjjة مjjن المواصjjفات تسjjمح باإلعjjداد          
و البطاقات بمجرد ترآيبها و ذلjك دون أي تjدخل مjن           التلقائي لألجهزة   

 :المستخدم ، و لتحقيق ذلك البد من توفير األمور التالية
 
 Basic Input-Output System يجjjjب أن يكjjjون -1
(BIOS) في الكمبيوتر متوافق مع مواصفات  Plug and Play.  
 
 Plug and يجب أن يكون نظام التشغيل متوافق أيضا مع -2

Playو ما بعده95ثل ويندوز  م . 
 
 Plug and Play أن تكون البطاقة أو الجهاز متوافقjة مjع   -3

. 
 

الترآيjjب الفعلjjي للبطاقjjة فjjي الكمبيjjوتر يجjjب أن يjjتم              
بحذر ، فالكهرباء الساآنة مثال قد تعطب الرقائق الدقيقة على البطاقjة ،     

قبjل أن تبjدأ   لهذا يجب التأآد مjن تفريjغ أي شjحنات سjاآنة فjي جسjمك              
 .بترآيب البطاقة

 
 .أزل سلك الكمبيوتر من مقبس الكهرباء : أوال 

 
أمسك بالغطاء المعدني الخjارجي للكمبيjوتر بكلتjي يjديك          : ثانيا

 .لتفريغ أي شحنات آهربية في جسمك ثم قم بإزالة الغطاء
 

أزل بطاقjjjة الشjjjبكة  مjjjن الكjjjيس البالسjjjتيكي العjjjازل      : ثالثjjjا
Antistatic Plastic Bag. 

 
رآjjب البطاقjjة بحjjذر فjjي أي شjjق توسjjع فjjارغ متوافjjق  : رابعjjا

 .معها، و تأآد من أن حافتها قد دخلت بشكل محكم في الشق
 

أحكjjم ربjjط البرغjjي الjjذي يشjjبك البطاقjjة الjjى مjjؤخرة   : خامسjjا
 .الجهاز
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أعjjjد الغطjjjاء وأغلjjjق الجهjjjاز ثjjjم أعjjjد توصjjjيل سjjjلك : سادسjjjا

 .الكمبيوتر الى مقبس الكهرباء
 

jjاك     اآلن و بعjjبكة ، هنjjلك الشjjلها بسjjة و وصjjب البطاقjjد ترآي
بعض األمور التي ال بد من إعدادها و خاصة إذا آانت البطاقة أو نظام 

 :، هذه األمور هيPlug and Playالتشغيل ال يدعمان مواصفات 
 
1- Interruptأو المقاطعة . 
 
2- Base I/O Port Address ذjjjjjjوان منفjjjjjjعن 
 .المخرج\المدخل

 
3-  DMA Channelقناة الوصول المباشر للذاآرة . 
 
4- Base Memory Addressعنوان الذاآرة الرئيسية . 
 
5- Transceiver المستقبل- المرسل . 
 

Interrupt  اjjjjارة توجههjjjjن إشjjjjارة عjjjjي عبjjjjة هjjjjأو المقاطع 
األجهزة الى المعالج تخبره بها أنها تحتاج أن يقوم بمعالجjة بياناتهjا، و              

القيjjام بمهامjjه مؤقتjjا الjjى أن يjjتم معالجjjة     عنjjدها يتوقjjف المعjjالج عjjن   
 .المقاطعة ثم يعود لمعالجة وظائف أخرى

 
 Interrupt Request (IRQ)خطjوط طلjب المعالجjة أو     

Lines             اjا أحيانjتكون مدمجة في الكمبيوتر و مرقمة و لهذا يطلق عليه 
 ،و آل جهاز يجjب  ان يسjتخدم خjط طلjب مقاطعjة            Levelsمستويات  

 .مختلف عن اآلخر
 

 :خطوط طلب المقاطعة تتوزع آالتالي
 
 .EGA/VGA تكون مخصصة ل 9 أو 2 -أ
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 .COM1, COM3 و تكون مخصصة ل 4 -ب
 
 Floppy و تكjjون مخصصjjة لمjjتحكم القjjرص المjjرن  6 -ج

Disk Controller. 
 
 .Parallel Port و تكون مخصصة للمنفذ المتوازي 7 -د
 
- Real و تكjjون مخصصjjة لسjjاعة الوقjjت الحقيقjjي    8  -هjjـ

Time Clock.  
 
 . و تكون مخصصة للفأرة12 -و
 
 Math و تكjjjjون مخصصjjjjة للمعjjjjالج الرياضjjjjي   13  -ز

Coprocessor. 
 
 . و تكون مخصصة لمتحكم القرص الصلب14 -ح
 

و هذه األرقام تشير الى أولوية المعالجة بحيث اذا تلقى المعالج 
قوم طلبي مقاطعة من جهازين مختلفjين و لكjل منهمjا رقjم مختلjف فسjي               

بخدمjjة الجهjjjاز ذي األلويjjjة األآبjjjر و يكjjون هjjjو صjjjاحب رقjjjم طلjjjب   
 .المقاطعة األصغر

 
في أغلب األحوال تستخدم بطاقة الشjبكة  خjط طلjب المقاطعjة              

، فإذا آان آالهما مشغول فمن الممكjن اسjتخدام     IRQ5 أو   IRQ3رقم  
 .أي خط مقاطعة فارغ

 
  فهjjو الjjذي يقjjوم Base Input Output  I/O Portأمjjا 

تحديjjد قنjjاة يjjتم تjjدفق المعلومjjات مjjن خاللهjjا بjjين أجjjزاء الكمبيjjوتر و   ب
 .معالجه

 
  يظهر للمعالج آعنوان مكتوب بالنظjام السjت          Portهذا المنفذ   

 ، و آjjل جهjjاز يجjjب أن يكjjون لjjه Hexadecimal formatعشjjري 
 . مختلف عن اآلخرBase I/O Portرقم منفذ 
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 :شبكة األرقام التالية تستخدم غالبا لبطاقة ال

 
300 to 30F 

 
310 to 31F 

 
 .و على آل فأي رقم منفذ فارغ من الممكن استعماله للبطاقة

 
  فهjي قنjاة تنقjل    Direct Memory Access (DMA)أمjا  

البيانjjات بjjين أي جهjjاز مثjjل بطاقjjة الشjjبكة  مjjثال و ذاآjjرة الكمبيjjوتر ،  
 .وهذا األمر يتم دون أي تدخل من المعالج

 
 اسjjjjتخدام نفjjjjس القنjjjjاة ، لهjjjjذا يجjjjjب  و ال يسjjjjتطيع جهjjjjازان
 .تخصيص قناة منفصلة للبطاقة

 
 موقjjع محjjدد فjjي ذاآjjرة  Base Memory Addressتمثjjل 

 ، و بالنسبة لبطاقة الشjبكة فهjي تسjتخدم هjذا الموقjع               RAMالكمبيوتر  
للتخjjزين المؤقjjت للبيانjjات المرسjjلة و المسjjتقبلة، و يكjjون عنjjوان هjjذا    

 و أحيانjا يكتjب   D8000الشjبكة  هjو   الموقع المسjتخدم مjن قبjل بطاقjة          
D800               ازjل جهjن قبjو من الممكن استخدام أي موقع غير مستخدم م ، 

 .آخر، و بعض البطاقات تسمح لك بتحديد مقدار الذاآرة المستخدم
 

بطاقjjjة الشjjjبكة قjjjد تحتjjjوي علjjjى أحjjjد األنjjjواع التاليjjjة مjjjن         
Transceiver و أحيانا أآثر من نوع ، : 

 
1- On-Board BNC. 
 
2- On-Board RJ-45. 
 
3- On-Board AUI. 
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فإذا آان على البطاقة أآثjر مjن نjوع و بالتjالي تjدعم أآثjر مjن                  
 ، ولتحديjد النjوع الjذي    Combo Cardنوع من األسالك فإنهjا تسjمى   

  و التjي   Jumpersسيتم استخدامه يجjب اختيjاره مjن خjالل اسjتعمال      
األحjدث التjي تjدعم    توجد في األنواع األقjدم مjن البطاقjات أمjا األنjواع             
 .مواصفات رآب و شغل فتتم هذه العملية تلقائيا

 
 آمشjjابك صjjغيرة تقjjوم بjjربط  Jumpersمjjن الممكjjن وصjjف  

أنظjر  .دبوسين معا لتحدد الدائرة الكهربية التي على البطاقjة اسjتخدامها          
 .الصورة

 

 
 

  مجموعة صغيرة من Jumpersو أحيانا تتوفر باإلضافة الى 
  تسjتخدم للjتحكم   Dual In-Line Package (DIP)المفjاتيح تسjمى   
 .أنظر الصورة.بإعدادات البطاقة
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  NT   لنلق نظرة اآلن على إعداد بطاقjة الشjبكة  فjي وينjدوز               
 .غير المتوافق مع مواصفات رآب و شغل 

 
بعjjد ترآيjjب البطاقjjة و إعjjادة تشjjغيل الجهjjاز اذهjjب الjjى لوحjjة  

 .أنظر الصورة .Networkالتحكم  وهناك انقر مرتين على أيقونة 
 
 
 

 
 

 .أنظر الصورة.Adaptersثم اذهب الى 
 

 
 

 .أنظر الصورة.ADDو هناك اضغط على 
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 .أنظر الصورة.و بعدها اختر اسم البطاقة المتوفرة لديك
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 ، و إال Have Diskإذا لjjم يكjjن اإلسjjم متjjوفرا اضjjغط علjjى  
 .OKفاضغط على 

 
ها ستظهر لك نافjذة أخjرى لتحjدد فيهjا األمjور التاليjة وفقjا                 بعد
 :لنوع بطاقتك

 
1- I/O Port Address. 
 
2- Interrupt Number. 
 
3- Transceiver Type. 
 

 .أنظر الصورة.OKثم اضغط 
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بعjjjدها سjjjتظهر نافjjjذة لتحjjjدد فيهjjjا نjjjوع ناقjjjل البيانjjjات لjjjديك    
ر ذلjjك و رقjjم هjjذا  أو غيPCIjj أو ISAالموصjjل إليjjه البطاقjjة هjjل هjjو 

 .أنظر الصورة.الناقل المرآبة عليه البطاقة في الجهاز لديك
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، و بعدها سيطلب منك إدخjال القjرص المضjغوط         OKاضغط  
 لنسjjخ بعjjض الملفjjات الالزمjjة لتثبيjjت مشjjغالت البطاقjjة  NTللوينjjدوز 
 .التي لديك
 

لكjjي تعمjjل بطاقjjة الشjjبكة  فإنهjjا تحتjjاج الjjى بروتوآjjول ، عنjjد 
، و إلضjjjjjjافة NetBEUIبطاقjjjjjjة سjjjjjjتجد البروتوآjjjjjjول  تنصjjjjjjيب ال

 و الذي تحتاجjه بالتأآيjد إن رغبjت          TCP/IPبروتوآوالت أخرى مثل    
 و Add و اضغط علjى   Protocolsباإلتصال باإلنترنت ، اذهب الى 

 .أنظر الصورة.اختر البروتوآول الالزم

 
 

 و أعjد تشjغيل الجهjاز عنjدما         Closeبعد اإلنتهاء اضغط على     
 .يطلب منك
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لنفترض أنك بعد إعادة تشغيل الجهاز لم تعمjل البطاقjة لjديك ،        
 فjي طلjب المقاطعjة    Conflictسنفترض أن المشjكلة سjببها التعjارض     

بمعنى أن لديك جهاز آخر باإلضjافة الjى بطاقjة الشjبكة  مشjترآان فjي               
  ، إذا أوال آيف نتحقق من ذلك ؟IRQنفس رقم طلب المقاطعة 

 
 آما هو Windows NT Diagnosticsاذهب الى البرنامج 

 .موضح بالصورة
 

 
 

 ،و هنjjjjاك سjjjjتجد Resourcesو فjjjي البرنjjjjامج اذهjjjjب الjjjjى  
 .أنظر الصورة.جهازين لهما نفس رقم طلب المقاطعة
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 Networkو لحل المشكلة يجب العودة الى لوحjة الjتحكم الjى     
 و من ثم يجب النقر مرتين على اسjم بطاقjة الشjبكة               Adaptersثم الى   

 .أنظر الصورة.م تغيير رقم طلب المقاطعة الى رقم غير مشغولث
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 إن وجjدت  DIPو ال تنس تغيير إعدادات طلjب المقاطعjة مjن            
 .في نفس البطاقة و بهذا تحل المشكلة إن شاء اهللا

 
 :ملخص الدرس

 
، ISAهنjjjjjjاك أربjjjjjjع أنjjjjjjواع مjjjjjjن نواقjjjjjjل البيانjjjjjjات هjjjjjjي   

MCA،EISA و PCI. 
 

اإلنتبjاه لمجموعjة مjن األمjور و     يجب ترآيب البطاقة بحjذر و      
خاصة إذا آانت البطاقة أو نظام التشغيل ال يدعمان مواصفات رآب و      

 .شغل
 

 و إضjافة البروتوآjوالت    NTيجب إعداد البطاقة في وينjدوز  
، يمكن التأآد  IRQالضرورية لعملها و عند اشتباه حدوث تعارض في         

 . Windows NT Diagnosticsباستخدام برنامج 
 
س المقبل سيكون إن شاء اهللا بعنوان العوامjل المjؤثرة فjي           الدر

 .عمل بطاقات الشبكة
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 الحلقة الدراسية السادسة عشر
 

 .العوامل المؤثرة في عمل بطاقة الشبكة 
 

 :في هذا الدرس سنتناول إن شاء اهللا البنود التالية
 
 . شرح للعوامل المؤثرة في أداء بطاقة الشبكة-1
 
2-     jات       توضيح آيف أن أجهjا احتياجjة لهjوتر المختلفjزة الكمبي

 .مختلفة فيما يخص بطاقات الشبكة
 
 شرح لكيفيjة اسjتخدام بطاقjة الشjبكة  فjي الشjبكات المحليjة              -3

 .الالسلكية و شبكات األجهزة عديمة األقراص
 

بمjjا أن بطاقjjة الشjjبكة  تjjتحكم بتjjدفق البيانjjات بjjين الكمبيjjوتر و 
لى أداء الشjبكة، فjإذا آانjت البطاقjة      سلك الشبكة ،فإن لها تأثيرا آبيرا ع      

بطيئjjة فإنهjjا سjjتؤدي الjjى بطjjئ عjjام فjjي الشjjبكة ، و هjjذا األمjjر يكjjون     
واضjحا خاصjة فjي شjبكات مjن تصjميم الناقjل ، فهنjاك ال يسjتطيع أي          
أحد استخدام الشبكة ما لم يكن السلك حرا من أي إشjارة ، و بالتjالي إذا            

 عليها اإلنتظار طويال الjى   آانت البطاقة بطيئة فإن الشبكة آكل سيكون      
 .أن تنهي البطاقة عملها 

 
 :العوامل المؤثرة على سرعة بطاقة الشبكة  تتضمن

 
 . األسلوب المستخدم في نقل البيانات-1
 
 .Driver Software المشغالت البرمجية المستخدمة -2
 
 . سعة ناقل البيانات في الكمبيوتر-3
 
 . قوة المعالج الموجود على البطاقة-4
 
 . مقدار ذاآرة التخزين المؤقت على البطاقة-5
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مjjjن العوامjjjل المهمjjjة فjjjي التjjjأثير علjjjى سjjjرعة البطاقjjjة هjjjو    

 .األسلوب المستخدم في تبادل البيانات بين الكمبيوتر و البطاقة
 

هناك أربع طرق لتبادل البيانات بين الكمبيوتر و بطاقة الشبكة      
 :سنسردها من األبطأ الى األسرع 

 
 .Programmed I/Oالمخرج المبرمج \ المدخل-1
 
 .Shared Adapter Memory ذاآرة البطاقة المشترآة -2
 
 Direct Memory Access الوصjول المباشjر للjذاآرة    -3
(DMA). 
 
 .Bus Mastering التحكم بالناقل -4
 

  ، يقjjوم معjjالج خjjاص علjjى  Programmed I/Oفjjي تقنيjjة 
 .رالبطاقة بالتحكم بجزء من ذاآرة الكمبيوت

 
يقjjوم معjjالج البطاقjjة باإلتصjjال بمعjjالج الكمبيjjوتر مjjن خjjالل      

 الموجjود فjي الجjزء المحjدد مjن      I/O Addressمخرج \عنوان مدخل
 .الذاآرة الذي يتم التحكم به من قبل معالج البطاقة

 
يjjتم تبjjادل البيانjjات بjjين المعjjالجين بسjjرعة و ذلjjك بjjالقراءة و    

 .الصورةأنظر .الكتابة على نفس الجزء من الذاآرة
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و ميزة الطريقة السjابقة بالنسjبة للطjرق األخjرى هjو اسjتخدام              
 .جزء ضئيل من الذاآرة

 
أما عيبها فيتمثjل بضjرورة تjدخل معjالج الكمبيjوتر فjي عمليjة            
نقjjل البيانjjات ممjjا يزيjjد العjjبء عليjjه و يقلjjل مjjن السjjرعة اإلجماليjjة         

 .للمعالجة
 

طاقjjة  ، فjjإن بShared Adapter Memoryأمjjا فjjي تقنيjjة 
 تشjjارك الكمبيjjوتر فيهjjا ،  RAMالشjjبكة تكjjون   تحتjjوي علjjى ذاآjjرة  

بحيث يتمكن معjالج الكمبيjوتر مjن الوصjول المباشjر الjى هjذه الjذاآرة             
على البطاقة و يقوم بنقل البيانات بالسرعة الكاملة مما يقلل من التأخير          

لjي  في نقل البيانات ، و يتعامل المعالج مع هذه الذاآرة و آأنها جjزء فع      
 .أنظر الصورة.من ذاآرة الكمبيوتر
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 Direct Memory Accessأما البطاقات التي تستخدم تقنية 

فإنهjjا تقjjوم بنقjjل البيانjjات مباشjjرة مjjن ذاآjjرة الكمبيjjوتر الjjى الjjذاآرة        
 :المؤقتة على البطاقة ، وهي تمر بمرحلتين 

 
تنتقل البيانات من ذاآرة النظjام الjى مjتحكم الوصjول            : األولى  

 ، مهمjة هjذا المjتحكم هjي نقjل      DMA Controllerباشjر للjذاآرة   الم
البيانjjات بjjين ذاآjjرة النظjjام و أي جهjjاز آخjjر دون تjjدخل المعjjالج فjjي      

 .عملية النقل
 

أنظjjر .تنتقjjل البيانjjات مjjن المjjتحكم الjjى بطاقjjة الشjjبكة  : الثانيjjة
 .الصورة
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البطاقjjات التjjي تسjjتخدم هjjذه التقنيjjة تسjjتغني عjjن المعjjالج فjjي    
 النقjjل ممjjا يزيjjد مjjن سjjرعة نقjjل البيانjjات ، و يزيjjل العjjبء عjjن  عمليjjة

 .المعالج للتفرغ للقيام بمهام أخرى
 

 و التjjي تسjjمى أيضjjا  Bus Masteringأمjjا التقنيjjة األخيjjرة  
Parallel Tasking   لjت بناقjو فيها تقوم بطاقة الشبكة  بالتحكم المؤق 

تبjادل البيانjات   بيانات الكمبيوتر بدون أي تدخل مjن المعjالج ، و تقjوم ب           
 .أنظر الصورة.مباشرة بين ذاآرة النظام و البطاقة

 

 
 

و هjjذا يسjjرع عمjjل الكمبيjjوتر نظjjرا لتفjjرغ المعjjالج و مjjتحكم   
DMA   كلjjjبكة بشjjjن أداء الشjjjة تحسjjjذه التقنيjjjإن هjjjام فjjjكل عjjjو بش ، 
 .ملحوظ

 
البطاقات التي تستخدم هذه التقنية يتحسن أداءها بنسبة تتjراوح      

لمئjjة بالمقارنjjة مjjع البطاقjjات التjjي تسjjتخدم التقنيjjات  با70 الjjى 20بjين  
 .األخرى، و لكن تكلفتها تكون أآبر

 
  آلها تعتمد تقنيjة   PCI و   EISA  ،MCAالبطاقات من النوع    

Bus Mastering. 
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 هjjو Network Card Driverمشjjغل بطاقjjة الشjjبكة  أو   
عبارة عن بريمج يحمل على آل آمبيوتر يحتوي على بطاقة شjبكة، و             

وم بالتحكم  بمهام البطاقة و توجيههjا للعمjل بالشjكل األمثjل ، اختيjار         يق
المشغل المناسب و إعداده بشكل جيد له تأثير آبيjر علjى سjرعة و أداء     

 .البطاقة
 

يعبر عن سعة ناقjل البيانjات ، بعjدد البتتjات مjن البيانjات التjي           
لمjا  يستطيع الناقjل حملهjا فjي المjرة الواحjدة، آلمjا زادت سjعة الناقjل آ               

لهjذا فناقjل    .زادت آمية البيانات التي من الممكن نقلها في المرة الواحدة         
 بjjت يسjjتطيع نقjjل البيانjjات بشjjكل أسjjرع مjjن ناقjjل      32البيانjjات سjjعة  
 . بت16البيانات سعة 

 
بزيjادة سjjرعة الناقjjل تjjزداد سjjرعة نقjjل البطاقjjة للبيانjjات علjjى  

انات ثم نقلها الى   الشبكة ، و لكن البطاقة يجب أن تقوم بمعالجة هذه البي          
السلك فإذا آانت سرعة الناقل أآبر من سرعة معالجة البطاقjة للبيانjات           
فستصبح البطاقة في هذه الحالة مسjببة لمشjكلة تسjمى عنjق الزجاجjة ،        

 :ولحل مثل هذه المشكلة تستخدم البطاقة 
 
 مرآبjjة علjjى البطاقjjة    RAM Buffer ذاآjjرة احتياطيjjة  -1

إرسjالها و آلمjا زاد حجjم هjذه الjذاآرة آلمjا          لتخزين البيانات مؤقتا قبل     
 .زادت سرعة نقل البطاقة للبيانات الى السلك

 
  معjjالج خjjاص مرآjjب علjjى البطاقjjة يمثjjل عقلهjjا المjjدبر و  -2

المسئول عن القيام بالمهام الموآلة إليها ، و آلما آان هذا المعالج أقوى         
 .و أآثر تطورا آلما تحسن أداء البطاقة

 
سjjيان مjjن المعالجjjات المسjjتخدمة فjjي بطاقjjة   هنjjاك نوعjjان رئي

 :الشبكة
 
 .RISC معالجات -1
 
 .CISC معالجات -2
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 Reduced Instruction هjي اختصjار ل   RISCمعالجات 
Set Computing  ومjأو محاسبة مجموعة التعليمات المبسطة ، و تق  

فكرة هذه المعالجات على فعالية و سرعة معالجة مجموعات صغيرة و 
 .لتعليماتبسيطة من ا

 
 Complex هjjjjjي اختصjjjjjار ل CISCبينمjjjjjا معالجjjjjjات 

Instruction Set Computing ات       أوjة التعليمjبة مجموعjمحاس 
المعقدة ،و هذه المعالجات تكون قادرة على معالجة التعليمات المعقدة و 
بالتjjالي تسjjتطيع القيjjام بمهjjام شjjديدة التعقيjjد و الصjjعوبة، و لكjjن نظjjرا   

 .ا من  الممكن أن تكون بطيئةلتعقيد تصميمها فإنه
 

 تعتبjر أسjرع مjن معالجjات        RISCبشكل عjام فjإن معالجjات          
CISC     ات أوjjjjث أن التعليمjjjيطة ، و حيjjjات البسjjjjغيل التعليمjjjي تشjjjف 

األوامر التي تحتاج بطاقة الشبكة  تنفيذها هي أوامر بسjيطة نسjبيا فjإن            
 تكjjون أسjjرع مjjن تلjjك التjjي  RISCالبطاقjjات التjjي تسjjتخدم معالجjjات  

 .CISCتستخدم معالجات 
 

إذا آانjت شjبكتك أو بعjض أجjزاء منهjا بحاجjة الjى احتياجjات         
خاصjjjjة ، فإنjjjjك باختيjjjjارك للبطاقjjjjة المناسjjjjبة تسjjjjتطيع تحقيjjjjق هjjjjذه  
اإلحتياجات، فjبعض أجهjزة الكمبيjوتر مjثال تحتjاج الjى بطاقjات غاليjة          

 .الثمن بينما ال يحتاج غيرها إال الى أرخص البطاقات
 

مزودات تتعامل مع آميات آبيرة من البيانات       نعرف مثال أن ال   
، و نعjرف أيضjا أنjه إذا آjان المjjزود بطيئjا فjإن الشjبكة آكjل ستصjjبح         
بطيئة ، لهذا فإنه يصبح من الضروري استخدام بطاقات شبكة متطورة 

 .في المزود لتستطيع تحمل العبء الكبير الذي سيلقى على عاتقها
 

 تكلفjة لمحطjات العمjل    بينما مjن الممكjن اسjتخدام بطاقjات أقjل         
Workstation                  ىjا علjات و تبثهjن البيانjرة مjات آبيjد آميjالتي ال تول 

 .الشبكة
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، نوعjا  Wireless LANتعتبjر  الشjبكات المحليjة الالسjلكية     
خاصjjا مjjن الشjjبكات، و إلنشjjاء شjjبكة محليjjة السjjلكية البjjد لjjك مjjن          

 .استخدام بطاقات شبكة السلكية
 

 :ية ألمرينتستخدم بطاقات الشبكة الالسلك
 
 . إلنشاء شبكة محلية السلكية آاملة-1
 
 . إلضافة محطة السلكية لشبكة محلية سلكية-2
 

تعمل بطاقة الشبكة الالسلكية بشكل مشابه لعمل بطاقjة الشjبكة           
 :السلكية و اإلختالفات الرئيسية بينهما هي

 
 . وسط اإلرسال المستخدم للبث-1
 
يسjjjjمى المجمjjjjع  المكjjjjون المسjjjjئول عjjjjن عمليjjjjة البjjjjث و -2
 و هو يقوم بنفس مهjام المكjون   Wireless Concentratorالالسلكي 
 فjjjي البطاقjjjات السjjjلكية، و يسjjjتطيع المجمjjjع  Transceiverالمسjjjمى 

 :الالسلكي التعامل مع أنواع مختلفة من وسائط اإلرسال تشمل
 
 .Radio Wavesموجات الراديو -1
 
 .Microwaves موجات المايكرو ويف -2
 
 .Infrared األشعة تحت الحمراء  موجات-3
 

يقوم بعض مديري الشبكات بإزالjة أي محرآjات أقjراص لينjة             
آانjjت أو صjjلبة أو حتjjى مضjjغوطة مjjن أجهjjزة المسjjتخدمين ،و يكjjون   

 :الهدف من ذلك
 
 . زيادة أمن الشبكة وحماية البيانات من الفيروسات-1
 
 . تقليل التكلفة اإلجمالية للشبكة-2
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 .و التحكم باألجهزة على الشبكة سهولة اإلدارة -3
 

و لكن تبرز مشjكلة عنjد اسjتخدام األجهjزة منزوعjة األقjراص         
تتمثل في آيفية تشغيل هذه األجهزة و آيjف ستنضjم الjى الشjبكة بjدون               

 وجود قرص صلب و بالتالي أين سيخزن برنامج بدأ التشغيل؟
 

لحل هذه المشكلة تستخدم بطاقات شjبكة مخjزن عليهjا برنjامج             
يشغل الجهاز و يسمح له باإلنضمام الى الشبكة ، هذه البطاقjات            صغير  

 يخjزن عليهjا   Remote-Boot PROMتكjون مjزودة بjذاآرة تسjمى     
 .برنامج بدأ التشغيل

 
 :ملخص الدرس

 
تحjjjjjدد سjjjjjرعة بطاقjjjjjة الشjjjjjبكة  بمجموعjjjjjة مjjjjjن العوامjjjjjل    

أسلوب اإلرسال ،برنjامج مشjغل البطاقjة، سjعة الناقjل ، الjذاآرة               :تشمل
 .ية في البطاقة و قوة معالج البطاقةاإلحتياط

 
 .الشبكات المحلية الالسلكية تستخدم بطاقات شبكة السلكية

 
في أجهزة الكمبيوتر منزوعة األقراص تستخدم بطاقات شjبكة          

 تقوم ببدأ تشغيل األجهزة Remote-Boot PROMخاصة مزودة ب 
 .و تسمح لها باإلنضمام الى الشبكة

 
ء اهللا بعنjjjوان مبjjjادئ إرسjjjال  سjjjيكون الjjjدرس المقبjjjل إن شjjjا  

 .اإلشارة
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 الحلقة الدراسية السابعة عشر
 

 مبادئ إرسال اإلشارة 
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء اهللا البنود التالية
 
 . وصف للمبادئ األساسية إلرسال اإلشارة-1
 
 . اإلختالفات بين وسط اإلرسال السلكي و الالسلكي-2
 
ب أخjذها بعjين اإلعتبjار عنjد اختيjار          سرد للعوامل التي يج    -3

 .وسط اإلرسال
 

قبل أن يتمكن جهازا آمبيوتر من اإلتصال معjا البjد مjن تjوفر            
 :شرطين 

 
 أن تjjjتم ترجمjjjة البيانjjjات الjjjى إشjjjارات يمكjjjن نقلهjjjا بjjjين     -1
 .الجهازين
 
 يجب أن يتوفر للجهازين قناة يستطيعان من خاللها إرسjال           -2

 .و إستقبال اإلشارات
 

و القنjjاة التjjي تحمjjل اإلشjjارات تسjjمى وسjjط اإلرسjjال    الممjjر أ
transmission medium.  

 
تستطيع أجهزة الكمبيوتر استخدام األنواع التالية من اإلشارات 

 :لإلتصال فيما بينها
 
1- electrical pulsesأو النبضات الكهربائية . 
 
2- radio wavesأو موجات الراديو . 
 
3-  microwavesرو ويف أو موجات الميك. 
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4- infrared lightأو األشعة تحت الحمراء . 
 

هناك خاصية واحدة تجمع بين هjذه اإلشjارات المختلفjة و هjي              
 electromagnetic (EM)أنها آلها تعتبر موجات آهرومغناطيسية 

waves. 
 

و يjjjتم اسjjjتخدام هjjjذه الموجjjjات لنقjjjل البيانjjjات ألنهjjjا تتمتjjjع       
 :بالمميزات التالية

 
ديلها و التحكم بها باستخدام أشباه الموصالت  من الممكن تع-1

semiconductor. 
 
 و الرقميjة    analog تستطيع تمثيل آjال اإلشjارات التماثليjة          -2
digital. 

 
اإلشارات التماثلية هي إشارات مستمرة تتمثل فيها المعلومjات         
آمقادير فيزيائية من اإلشارات الكهربية و مثال عليها التيار الكهربائي          

 .جات الصوتيةو المو
 

 و discreteأمjjjا اإلشjjjارات الرقميjjjة فهjjjي إشjjjارات منفصjjjلة  
 .تستخدم قيمتين فقط هي صفر أو واحد لتمثيل اإلشارة األصلية

 
الموجjات الكهرومغناطيسjية تضjjم أنjواع عديjjدة مjن الموجjjات     
تتراوح بjين أشjعة جامjا مjن ناحيjة وبjين موجjات الراديjو الطويلjة مjن            

 .ناحية أخرى
 

الكبير مjن الموجjات الكهرومغناطيسjية يطلjق عليjه      هذا المدى   
 .EM spectrumاسم الطيف الكهرومغناطيسي 

 
 .جزء محدود فقط من هذا الطيف يستخدم لنقل البيانات
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يتم تحديد موقع موجة آهرومغناطيسية ما على الطيف بمعرفة     
 و طاقتهjjjjا frequency و ترددهjjjjا wavelengthطولهjjjjا المjjjjوجي  

energy. 
 

لتjjjردد و الطjjjول المjjjوجي تناسjjjبا عكسjjjيا فكلمjjjا زاد  يتناسjjjب ا
 .التردد قل الطول الموجي و العكس صحيح

 
بينما تتناسب الطاقة مع التردد تناسبا طرديا فكلمjا زاد أحjدهما          

 .زاد اآلخر
 

الموجjjات التjjي تقjjع فjjي أعلjjى الطيjjف يكjjون ترددهjjا مرتفعjjا      
            jات التjا الموجjغير، بينمjوجي صjي   وطاقتها عالية و طولها المjع فjي تق

أسjjفل الطيjjف فيكjjون ترددهjjا و طاقتهjjا منخفضjjة أمjjا طولهjjا المjjوجي     
 .فكبير

 
تحjjjدد طاقjjjة و تjjjردد و طjjjول الموجjjjة الخصjjjائص الفيزيائيjjjة  
للموجjjة، و هjjذه الخصjjائص بjjدورها تحjjدد قjjدرة الموجjjة علjjى حمjjل       

 .البيانات
 

آلما ترتفع الى أعلى فjي الطيjف فjإن التjردد يjزداد ، و للتjردد                 
ة بالقjjدرة علjjى حمjjل البيانjjات ، فكلمjjا ازداد التjjردد فjjإن    عالقjjة مباشjjر 

 .الموجات الكهرومغناطيسية تصبح قادرة على حمل بيانات أآثر
 

أما الطول الموجي فإنه يقل مع اإلرتفاع الى أعلى في الطيف،           
لهذا فإن الموجات في أسفل الطيف لها أآبر طول موجي مثل الموجات   

 .الطويلة الراديوية
 

ل المjjjوجي علjjjى قjjjدرة اإلشjjjارات علjjjى اختjjjراق  يjjjؤثر الطjjjو
 .الجدران و األجسام غير الشفافة

 
آمjjjا أن الطjjjول المjjjوجي يjjjؤثر علjjjى قjjjدرة اإلشjjjارات علjjjى    

 .اإلنحناء و الدوران حول العقبات و الزوايا
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و بشjjكل عjjام فكلمjjا زاد الطjjول المjjوجي زادت قjjدرة اإلشjjارة    
 .الزواياعلى اختراق األسطح غير الشفافة و الدوران حول 

 
أمjا الموجjjات ذات التjjردد العاليjjة فإنهjjا بشjjكل عjjام غيjjر قjjادرة  

 أو  line-of-sightعلى اإلنحناء حول الزوايjا ، هjذه الخاصjية تسjمى             
 .مرمى البصر 

 
لهذا فالموجات ذات التردد العالي مثjل موجjات الميكjرو ويjف             

 .ال تستطيع اإلنتقال إال في خطوط مستقيمة
 

العوامjل ثابتjة فإنjه بزيjادة الطاقjة تjزداد         إذا افترضنا أن جميjع      
قوة و وضوح اإلشارة ، و لهذا فإن موجات الميكرو ويف تتميز بنقjاوة    

 .و وضوح وآثافة اإلشارة
 

أما الموجات ذات الطاقة المنخفضة مثل موجات الراديjو فإنهjا       
أقjjل مقاومjjة للتjjداخل مjjن قبjjل موجjjات أخjjرى نظjjرا لضjjعفها و قلjjة          

 .وضوحها
 

جjjات عاليjjة الطاقjjة ذات تjjأثير سjjلبي علjjى صjjحة      تعتبjjر المو
اإلنسjjان ، و لهjjذا فjjإن أشjjعة جامjjا ال تسjjتخدم فjjي نقjjل البيانjjات نظjjرا      

 .لخطورتها على الصحة
 

تعتبjjر األنjjواع المختلفjjة مjjن وسjjائط اإلرسjjال مناسjjبة ألجjjزاء   
 .مختلفة من الطيف الكهرومغناطيسي

 
 :تقع وسائط اإلرسال تحت فئتين رئيسيتين هما 

 
 . وسائط سلكية-1
 
 . وسائط السلكية-2
 

الوسائط السjلكية تكjون إمjا أسjالك معدنيjة أو أليjاف و توصjل              
 .الكهرباء و الضوء على التوالي
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أما اإلرسال الالسلكي فيستخدم الغjالف الجjوي آوسjط إرسjال       

 .لنقل اإلشارة
 

 :تتضمن الوسائط الالسلكية 
 
 . موجات الراديو-1
 
 . موجات الميكرو ويف-2
 
 . األشعة تحت الحمراء-3
 

تستخدم الوسائط السjلكية عjادة فjي الشjبكات المحليjة الصjغيرة        
أمjjا فjjي الشjjبكات الواسjjعة فتسjjتخدم  مجموعjjة مjjن الوسjjائط السjjلكية و  

 .الالسلكية
 

آما من الممكjن اسjتخدام الوسjائط الالسjلكية لتحقيjق اإلتصjال              
 .بين الكمبيوترات المحمولة و الشبكات المحلية

 
ن تحjjدد وسjjط اإلرسjjال األنسjjب لشjjبكتك عليjjك اإلجابjjة    قبjjل أ
 :على هذه األسئلة

 
 ما هjو مقjدار ثقjل أو ازدحjام حرآjة المjرور المتوقjع علjى                 -1
 الشبكة؟

 
 مjjjا هjjjي المسjjjافة التjjjي علjjjى وسjjjط اإلتصjjjال تغطيتهjjjا أو  -2

 الوصول أليها؟
 
   ما هي اإلحتياجات األمنية للشبكة؟-3
 
 وسط اإلتصال؟ ما هي الميزانية المخصصة ل-4
 



 

157 

اإلعتبjjjارات التjjjي تjjjؤثر علjjjى سjjjعر و أداء وسjjjط اإلرسjjjال      
 :تتضمن

 
 . سهولة اإلعداد و الترآيب-1
 
 . مدى سعة نطاق البث-2
 
 .attenuation التوهين أو ضعف اإلشارة -3
 
 immunity from المناعة من التداخل الكهرومغناطيسي -4

electromagnetic interference. 
 

 تكلفة وسط اإلرسال ترتفع مع ارتفاع سرعته و بشكل عام فإن
 .ونقاوته و تحسن مستوى أمنه

 
 و hertz (HZ)يعبjر عjن مjدى التjرددات المقاسjة بjالهيرتز        

التjjjي يسjjjتطيع وسjjjط اإلرسjjjال فيزيائيjjjا إسjjjتيعابها بسjjjعة نطjjjاق البjjjث 
bandwidth. 

 
وهjjي تعjjرف بjjالفرق بjjين أعلjjى التjjرددات و أخفضjjها و التjjي    

 .رسال حملهايستطيع وسط اإل
 

هjjjذه السjjjعة قjjjد تتفjjjاوت وفقjjjا للمسjjjافة و تقنيjjjة بjjjث اإلشjjjارة    
 .المستخدمة
 

 بأنjjjjjjه قابليjjjjjjة الموجjjjjjjات  attenuationيعjjjjjjرف التjjjjjjوهين  
 .الكهرومغناطيسية للضعف و التالشي خالل اإلرسال

 
خjjالل مjjرور الموجjjات الكهرومغناطيسjjية فjjي وسjjط اإلرسjjال 

     jjاص  و البعثjjا لإلمتصjjن طاقتهjjزء مjjرض جjjواص  يتعjjبب الخjjرة بس
 .الفيزيائية للوسط
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يجب اإلنتباه لهذا األمر خاصjة عنjد التخطjيط إلسjتخدام وسjط             
 .ما من المفروض أن يغطي مساحة شاسعة

 
ال تسjjjjjjتطيع أغلjjjjjjب وسjjjjjjائط اإلرسjjjjjjال عjjjjjjزل الموجjjjjjjات   

 .الكهرومغناطيسية عن التداخل مع موجات خارجية
 

 EMI (electromagneticيحدث التداخل الكهرومغناطيسي 
interference (       وبjر مرغjية غيjات آهرومغناطيسjوم موجjدما تقjعن

 .بها بالتأثير على اإلشارة المنقولة عبر وسط اإلرسال
 

آمjjا أنjjه مjjن السjjهل إعتjjراض الموجjjات الكهرومغناطيسjjية و    
التصjjjنت عليهjjjا و هjjjذا أمjjjر خطيjjjر إذا آانjjjت شjjjبكتك تحتjjjوي علjjjى    

 .معلومات حساسة
 

 :ملخص الدرس
 

 الكهرومغناطيسية لنقل البيانات على شjبكات   تستخدم الموجات 
 .الكمبيوتر
 

 .سلكية و ال سلكية: هناك نوعان من وسائط اإلرسال
 

: اإلعتبارات التjي تjؤثر فjي اختيjارك لوسjط اإلرسjال تتضjمن        
التكلفة، سهولة الترآيب، سعة النطاق، التjوهين و المناعjة مjن التjداخل      

 .الكهرومغناطيسي
 

أنjواع و خصjائص     :  شjاء اهللا بعنjوان     سيكون الدرس المقبل إن   
 .أسالك الشبكات
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 الحلقة الدراسية الثامنة عشر

 
 . أنواع وخصائص أسالك الشبكات

 
 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء اهللا البنود التالية

 
 سjjرد ألنjjواع الوسjjائط السjjلكية و الطjjرق المسjjتخدمة فjjي      -1

 .إرسال اإلشارات
 
 . وصف للسلك المحوري-2
 
 . وصف لألسالك الملتوية المحمية و غير المحمية-3
 
 . سرد لمميزات و عيوب أسالك األلياف البصرية-4
 
 .IBM وصف لنظام تشبيك -5
 

 :هناك ثالث أنواع رئيسية من األسالك هي
 
 .Coaxial Cable األسالك المحورية -1
 
 .Twisted Pair األسالك الملتوية -2
 
 .Fiber Optic األلياف البصرية -3
 

 :هناك طريقتان إلرسال اإلشارة عبر السلك هما
 
 .Baseband إرسال النطاق األساسي -1
 
 .Broadband إرسال النطاق الواسع -2
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 تستخدم اإلرسال الرقمjي   Basebandأنظمة النطاق األساسي    
لإلشjjارة بواسjjطة تjjردد واحjjد فقjjط، حيjjث أن اإلشjjارة الرقميjjة تسjjتخدم  

 .Bandwidthآامل سعة نطاق البث 
 

تعتبjjjر شjjjبكات إثرنjjjت أوضjjjح مثjjjال علjjjى اسjjjتخدام إرسjjjال    
Baseband. 

 
باستخدام هذه التقنية فjي البjث يسjتطيع أي جهjاز علjى الشjبكة                

، وبعjjjض األجهjjjزة bidirectionalإرسjjjال اإلشjjjارات فjjjي اتجjjjاهين  
 .تستطيع إرسال و استقبال اإلشارة في نفس الوقت

 
jjjال لحصjjjاك احتمjjjرا هنjjjلك آبيjjjول السjjjان طjjjوهين إذا آjjjول ت

attenuation              ىjرف علjي التعjعوبة فjبب صjلإلشارة المرسلة مما يس 
 مكjjjjjررات إشjjjjjارة Basebandمحتواهjjjjjا، لهjjjjjذا تسjjjjjتخدم شjjjjjبكات  

Repeatersو التي تتسلم اإلشارة و تقويها ثم تعيد إرسالها . 
 

 فتسjjتخدم اإلرسjjال  Broadbandأمjjا أنظمjjة النطjjاق الواسjjع   
سjع مjن التjرددات، ممjا يسjمح           مjع مjدى أو     Analogالتماثلي لإلشjارة    

 .ألآثر من إشارة أن تستخدم نفس السلك في نفس الوقت
 

 يتم فjي اتجjاه      Broadbandآما أن تدفق اإلشارات في أنظمة       
 و لكjjjjن لحjjjjل هjjjjذه المشjjjjكلة تسjjjjتخدم  unidirectionalواحjjjjد فقjjjjط 

 :الطريقتين التاليتين 
 
 فيكون آل جهاز موصل dual-cable استخدام سلك ثنائي     -1

 .سلكين واحد لإلرسال و اآلخر لإلستقبالب
 
 اسjjتخدام سjjلك واحjjد مjjع تقسjjيم سjjعة النطjjاق الjjى قسjjمين      -2
midsplit    ، فjjردد مختلjjتخدم تjjاة تسjjل قنjjاتين و آjjوفر قنjjث يتjjبحي ، 

 .أنظر الصورة.وتكون واحدة لإلرسال و األخرى لإلستقبال
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 أجهjjزة خاصjjة لتقويjjة اإلشjjارة  Broadbandتسjjتخدم أنظمjjة 
 .amplifiersلتماثلية تسمى مقويات أو ا

 
إذا آانjjت سjjعة النطjjاق آبيjjرة فإنjjه مjjن الممكjjن اسjjتخدام عjjدة    
أنظمة بث تماثلي مثjل اإلرسjال الشjبكي الكمبيjوتري و شjبكات التلفjاز                

Cable TVأنظر الصورة. باستخدام نفس السلك. 

 
 

 :تتكون األسالك المحورية في أبسط صورها من التالي
 
أنظjjjر .النحjjjاس الصjjjلب محjjjاط بمjjjادة عازلjjjة  محjjjور مjjjن -1
 .الصورة
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 .أنظر الصورة. ضفائر معدنية للحماية-2
 

 
 
 غطjjjاء خjjjارجي مصjjjنوع مjjjن المطjjjاط أو البالسjjjتيك أو      -3

 .أنظر الصورة.Teflonالتفلون 
 

 
 

تقjjوم الضjjjفائر المعدنيjjjة بحمايjjjة المحjjjور مjjjن تjjjأثير التjjjداخل  
سjjjjرب مjjjjن األسjjjjالك  و اإلشjjjjارات التjjjjي تتEMIالكهرومغناطيسjjjjي 

  .Crosstalkالمجاورة أو ما يسمى 
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إضافة لذلك تستخدم بعض األسالك المحورية طبقة أو طبقتين         

 .من القصدير آحماية إضافية
 

 :هناك نوعان من األسالك المحورية
 
 .Thin السلك المحوري الرقيق -1
 
 .Thick السلك المحوري الثخين -2
 

 سjم و    0.6 قطjره الjى      النوع األول هو سلك مjرن رقيjق يصjل         
 و يوصjjل مباشjjرة الjjى بطاقjjة    10Base2يسjjتخدم عjjادة فjjي شjjبكات    

 .الشبكة
 

أما النوع الثاني فهو سلك ثخين متصلب و غيjر مjرن و يصjل              
 و ألنه أثخjن  10Base5 سم و يستخدم عادة في شبكات     1.2قطره الى   

من النوع األول فإنjه يسjتطيع الوصjول الjى مسjافات أبعjد دون تjوهين             
 متر يصل السلك 185ارة ، فبينما ال يصل السلك األول ألآثر من         لإلش

 . متر500الثخين الى 
 

 :هناك مواصفات آهربائية خاصة لألسالك المحورية تتضمن 
 
)  أوم هي وحدة قياس مقاومة السلك للتيار المتردد       ( أوم   50 -1

RG-8 و RG-11) للسلك الثخين.( 
 
 . للسلك الرقيقRG-58 أوم 50 -2
 
 . و يستخدم لسلك التلفازRG-59 أوم 75 -3
 
 و تسjjjjjjjjjjتخدم لمواصjjjjjjjjjjفات شjjjjjjjjjjبكات RG-62 أوم 93 -4
ARCnet. 
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تستخدم األسالك المحورية مشابك أو وصjالت خاصjة لوصjل     
 BNCاألسjjالك معjjا و وشjjبك األجهjjزة معهjjا، تسjjمى هjjذه المشjjابك    

(British Naval Connectors) ابكjjة مشjjمن عائلjjتتض ، BNC 
 :المكونات التالية

 
1- BNC cable connector. 
 
2- BNC T connector. 
 
3- BNC barrel connector. 
 
4- BNC terminator. 
 

تصjنف األسjjالك المحوريjة الjjى صjنفين وفقjjا لترآيjب غالفهjjا     
 :الخارجي و طبيعة المكان الذي سترآب فيه و هذان الصنفان هما

 
1- polyvinyl chloride (PVC). 
 
2- plenum. 
 

 مjjjرن و ممكjjjن اسjjjتخدامه فjjjي األمjjjاآن    PVCل النjjjوع األو
المفتوحة أو المعرضjة لتهويjة جيjدة ، ولكjن نظjرا ألنjه قjد تنبعjث منjه                  
روائح سjامة فjي حالjة حjدوث حريjق فjإن هjذا النjوع مjن غيjر المحبjذ                       

 .استخدامه في األماآن المغلقة أو سيئة التهوية
 

  فهjjو مصjjنوع مjjن مjjواد مضjjادة   plenumأمjjا النjjوع الثjjاني  
jjjه   للحريjjjب فيjjjذي ترآjjjان الjjjبة للمكjjjم نسjjjذا اإلسjjjمى بهjjjي تسjjjق ، وه

plenum             ذيjو هو الفراغ الذي يفصل بين السقف و أرضية الطابق ال 
فوقه و تكjون مخصصjة لتjدوير الهjواء البjارد أو الjدافئ عبjر البنايjة ،               
وهذه األماآن تكون حساسة جدا في حالة حjدوث حرائjق فلjو افترضjنا                

 jjاك غيjjدة هنjjالك الممjjامة   أن األسjjازات السjjإن الغjjق فjjادة للحريjjر مض
 .أنظر الصورة.ستنتشر عبر البناية
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 .PVC أقل مرونة و أآثر تكلفة من plenumيعتبر 
 

 :تستتخدم األسالك المحورية عادة لألمور التالية
 
 . نقل الصوت والصورة و البيانات-1
 
 إيصjjjال البيانjjjات لمسjjjافات أبعjjjد ممjjjا تسjjjتطيعه األسjjjالك   -2
 .الملتوية

 
 . توفر أمن معقول للبيانات-3
 

تتكjjون األسjjjالك الملتويjjة فjjjي أبسjjط صjjjورها مjjن زوج مjjjن     
 .أسالك نحاسية معزولة و ملتفة حول بعضها البعض

 
يعمل هذا اإللتفاف على تقليل تأثير التjداخل الكهرومغناطيسjي          

 .شيئا ما
 

 :تنقسم األسالك الملتوية الى نوعين هما
 
1- Unshielded أنظر الصورة.مية أو غير المح. 
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2- Shieldedأنظر الصورة. محمية. 
 

 
 

 Unshielded twisted pair (UTP)يتكjون النjوع األول   
من أسالك ملتوية داخل غطjاء بالسjتيكي بسjيط، و يسjتخدم هjذا النjوع                

 .10BaseTفي شبكات 
 

قامjjjت جمعيjjjة الصjjjناعات اإللكترونيjjjة و جمعيjjjة صjjjناعات     
 The Electronic Industries Association and theاإلتصال 

Telecommunications Industries Association 
(EIA/TIA)  يمjjjبتقس UTP      نjjjة مjjjا للغايjjjات وفقjjjس فئjjjى خمjjjال 

 :استخدامها 
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1- Category 1   ط وjوت فقjالفئة األولى و تستخدم لنقل الص 
 .ال تستطيع نقل البيانات

 
2- Category 2رعة   الفئة الثانية و تستخدم لنقلjالبيانات بس 

 . ميجابت في الثانية4
 
3- Category 3   رعةjات بسjالفئة الثالثة و تستخدم لنقل البيان 

 . ميجابت في الثانية10
 
4- Category 4   اتjjjل البيانjjjتخدم لنقjjjة و تسjjjة الرابعjjjالفئ 

 .ميجابت في الثانية16بسرعة 
 
5- Category 5  اتjjjل البيانjjjتخدم لنقjjjة و تسjjjة الخامسjjjالفئ 

 . ميجابت في الثانية100بسرعة 
 

 عرضjjjة للتjjjداخل الكهرومغناطيسjjjي و تjjjداخل    UTPتعتبjjjر 
 Shieldingاإلشارات المجاورة ، ولحل هذه المشكلة تستخدم الحمايjة       

 Shielded-twisted، و من هنا ظهjرت األسjالك الملتويjة المحميjة     
pair (STP) و التي هي عبارة عن زوج من األسالك الملتوية محمية 
 . القصدير ثم بغالف بالستيكي خارجيبطبقة من
 

 : في أمرينUTP على STPو تتفوق 
 
 . أقل عرضة للتداخل الكهرومغناطيسي-1
 
 . تستطيع دعم اإلرسال لمسافات أبعد-2
 
 . في بعض الظروف توفر سرعات بث أآبر-3
 

 : عادة في الحاالت التاليةTPتستخدم األسالك الملتوية 
 
 . ميزانية محدودة للشبكة-1
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 . هناك حاجة لتوفير سهولة و بساطة في الترآيب-2
 

تتكjون أسjالك األليjjاف البصjرية مjن إسjjطوانة رقيقjة جjدا مjjن       
 و يكسى هjذا     Coreالزجاج أو البالستيك بسمك الشعرة تسمى الصميم        

الصميم بطبقة من الزجاج تكون مصممة لعكس الضوء عليjه، وتغطjى         
 تكjjون محميjjة بغطjjاء    و التjjي بjjدورها Kevlarمjjن ثjjم بطبقjjة مقjjواة    
 .أنظر الصورة.خارجي من البالستيك

 

 
 

 ال يسjjتطيع نقjjل الضjjوء أو اإلشjjارة إال  Coreو حيjjث أن آjjل 
في اتجاه واحد فقط فإنه ال بد من استخدام سلكين من األليjاف البصjرية          

 .واحد لإلرسال و الثاني لإلستقبال
 

 :توفر أسالك األلياف البصرية المزايا التالية
 
عjjjjة ضjjjjد التjjjjداخل الكهرومغناطيسjjjjي و التjjjjداخل مjjjjن  مني-1

 .األسالك المجاورة
 
 . معدالت التوهين منخفضة جدا-2
 
 ميجابjت   100 سرعة إرسال بيانات مرتفعة جjدا بjدأت ب           -3 

 . ميجابت في الثانية200000في الثانية و قد وصلت حاليا الى 
 
 فjjي األليjjjاف البصjjjرية يjjjتم تحويjjل البيانjjjات الرقميjjjة الjjjى   -4

ضjjات مjjن الضjjوء، و حيjjث أنjjه ال يمjjر بهjjذه األليjjاف أي إشjjارات       نب
 .آهربية فإن مستوى األمن الذي تقدمه ضد التنصت يكون مرتفعا
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أمjjا العيjjب الرئيسjjي لهjjذه األسjjالك فهjjو نjjابع مjjن طبيعتهjjا ،       
فترآيب هذه األسالك و صيانتها أمر غايjة فjي الصjعوبة فjأي آسjر أو                 

 .انحناء سيؤدي الى عطبها 
 

  األلياف البصرية ذات الصميم المصنوع مjن البالسjتيك         تعتبر
أسهل ترآيبا و أقjل عرضjة للكسjر ، ولكنهjا ال تسjتطيع حمjل نبضjات                   

 .الضوء مسافات شاسعة آتلك المزودة بصميم زجاجي
 

و األليjjاف البصjjرية بشjjكل عjjام تكلفتهjjا مرتفعjjة آثيjjرا قياسjjا     
 .باألسالك النحاسية

 
 :ف البصرية في الحاالت التاليةمن غير المحبذ استخدام األليا

 
 . ميزانية محدودة-1
 
 . عدم توفر الخبرة الكافية لترآيبها-2
 

  بوضع معايير خاصjة لشjبكاتها و فjي عjام             IBMتقوم شرآة   
 :قدمت نظاما معياريا لتعريف آل من1984

 
 . مشابك األسالك-1
 
 .Face Plates لوحات الواجهة -2
 
 .Distribution Panels لوحات التوزيع -3
 
 . أنواع األسالك-4
 

 فريjjدة مjjن نوعهjjا فهjjي IBMتعتبjjر المشjjابك التjjي تسjjتخدمها 
ليسjjjjjjjت مشjjjjjjjابك ذآريjjjjjjjة و ال أنثويjjjjjjjة بjjjjjjjل هجينjjjjjjjة و تسjjjjjjjمى       

hermaphroditic. أنظر الصورة. 
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و نظjjjرا لشjjjكلها المميjjjز فإنهjjjا تحتjjjاج الjjjى لوحjjjات واجهjjjة       
 .أنظر الصورة.مميزة

 

 
 

 لتوصjjيف أسjjالآها فهjjي   IBM أمjjا المعjjايير التjjي تسjjتخدمها  
 American Wire Gaugeتتوافق مع المعيار الذي وضعته شjرآة  

(AWG).  
 

 : هيIBMاألنواع الرئيسية لألسالك المستخدمة في شبكات 
 
1- Type 1 - STP for computers. 
 
2- Type 2 - voice and data STP. 
 
3- Type 3 - voice and data UTP. 
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4- Type 5 - fiber optic cable. 
 
5- Type 6 - dual-shielded UTP. 
 
6- Type 8 - STP for use under carpets. 
 
7- Type 9 � plenum. 
 

 :ملخص الدرس
 

هنjjjاك ثjjjالث أنjjjواع رئيسjjjية مjjjن األسjjjالك هjjjي المحوريjjjة و   
 .الملتوية و األلياف البصرية

 
 .Broadband و Basebandوسائل اإلرسال تنقسم الى 

 
 .ك المحورية الى رقيقة و ثخينةتنقسم األسال

 
 .تنقسم األسالك الملتوية الى محمية و غير محمية

 
 .توفر األلياف البصرية سرعات آبيرة و لكن ترآيبها صعب

 
 . معايير خاصة لشبكاتهاIBMتقدم 

 
 .سيكون عنوان الدرس المقبل إن شاء اهللا  الشبكات الالسلكية
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  الحلقة الدراسية التاسعة عشر
 

 .الشبكات الالسلكية
 

 :سنتناول إن شاء اهللا في هذا الدرس البنود التالية
 
 . وصف للخصائص الرئيسية للشبكات المحلية الالسلكية-1
 
 سjjjرد لمميjjjزات و عيjjjوب الراديjjjو أحjjjادي التjjjردد آوسjjjط  -2

 .إرسال السلكي
 
 شرح لطريقة اسjتخدام راديjو الطيjف اإلنتشjاري أو متعjدد              -3

 .ات الالسلكيةالتردد في الشبك
 
 سjjرد لمميjjزات و عيjjوب موجjjات األشjjعة تحjjت الحمjjراء     -4

 .آوسط أرسال السلكي
 

 توفر األسالك خيjارات فعالjة لتبjادل البيانjات و المjوارد عبjر               
 .الشبكات ، و لكن األسالك آوسط إرسال ال يخلو من العيوب

 
يعتبjjjر العيjjjب األساسjjjي لألسjjjالك هjjjو عjjjدم مرونتهjjjا ، فjjjإن    

دت و رآبت يصبح من الصعب نسبيا إعjادة ترآيبهjا فjي             األسالك إذا م  
مكjjان آخjjر دون بjjذل جهjjد و مضjjايقة للمسjjتخدمين ، آمjjا أنهjjا ال تjjوفر  

 .اتصاال للمستخدمين آثيري التنقل
 

 تشjjكل Wireless LANبjjدأت الشjjبكات المحليjjة الالسjjلكية  
خيارا فعاال للتشبيك في اآلونة األخيرة ، و السبب في ذلك يjتلخص فjي         

: 
 
 . التطورات المتالحقة في التقنيات و المنتجات الالسلكية-1
 
 اإلنخفاض المتواصل في األسعار ، نظرا للتنjافس المتزايjد         -2

 .بين المصنعين



 

173 

 
 الطلjjب المتزايjjد علjjى هjjذه الشjjبكات بسjjبب الحريjjة الكبيjjرة -3

 .التي توفرها للمستخدمين في التنقل دون أن يؤثر ذلك على عملهم
 

شjjjبكات الالسjjjلكية بشjjjبكات الهjjjاتف المحمjjjول يمكjjن تشjjjبيه ال 
فالمستخدم يستطيع التنقل الى أي مكان يحلو له و يبقى مع ذلك متصjال           

 .بشبكته ما دام يقع في المدى الذي تغطيه الشبكة
 

قد يكون مصطلح السلكي مضلل نوعjا مjا فأغلjب الشjبكات ال               
بارة عن تكون السلكية تماما ، ففي أغلب األحيان تكون هذه الشبكات ع

خليط من األجهزة الموصلة بأسالك و أجهjزة أخjرى موصjلة السjلكيا،       
 .Hybridهذا النوع من الشبكات يطلق عليها شبكات هجينة 

 
 :تستطيع المكونات الالسلكية أداء المهام التالية

 
 توفير اتصjاالت مؤقتjة لشjبكات سjلكية فjي حjال فشjل هjذه                  -1

 .ب آاناألسالك بتوفير اإلتصال المطلوب ألي سب
 
 المساعدة في عمل نسخة احتياطية من البيانjات علjى شjبكة     -2

 .سلكية الى جهاز متصل السلكيا
 
 توفير درجة من الحرية في التنقjل لjبعض المسjتخدمين فjي       -3
 .شبكة سلكية

 
 :تعتبر الشبكات الالسلكية مفيدة في الحاالت التالية

 
 . توفير إتصاالت في األماآن المزدحمة-1
 
 . إتصاالت للمستخدمين آثيري التنقل توفير-2
 
 بناء شjبكات فjي األمjاآن المعزولjة التjي يصjعب توصjيلها              -3
 .بأسالك
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محطjة العمjل الالسjjلكية تبjدو و تعمjل بشjjكل مشjابه للمحطjjات      
 .السلكية و اإلختالف الوحيد يتمثل في وسط اإلرسال المستخدم

 
آjjل جهjjاز فjjي الشjjبكات الالسjjلكية يحتjjوي علjjى بطاقjjة شjjبكة    

 . السلكيTransceiverالسلكية مع مرسل مستقبل 
 

 بإذاعjjة و اسjjتقبال اإلشjjارات مjjن و إلjjى  Transceiverيقjjوم 
 .أجهزة الكمبيوتر المحيطة به

 
 يسjمح لألجهjزة    Transceiverأما فjي الشjبكات الهجينjة فjإن          

 .الالسلكية باإلتصال مع األجهزة المكونة للشبكة السلكية
 

تسjjتخدم فjjي إرسjjال البيانjjات فjjي  هنjjاك ثjjالث تقنيjjات أساسjjية  
 :الشبكات الالسلكية المحلية

 
 single-frequency موجjjjات الراديjjjو أحاديjjjة التjjjردد -1

radio      اقjjيقة النطjjردد ضjjة التjjو عاليjjات الراديjjا موجjjمى أحيانjjو تس 
Narrow-Band High-Frequency Radio. 

 
 spread-spectrum موجjات راديjjو الطيjjف اإلنتشjjاري  -2

radio. 
 
 .infraredموجات األشعة تحت الحمراء  -3
 

يعمjل اإلتصjال الراديjوي فjي شjبكات الكمبيjوتر بشjكل مشjابه         
لمjjا هjjو عليjjه فjjي شjjبكات اإلذاعjjة ، فالجهjjاز المرسjjل يقjjوم بإرسjjال        
إشjjاراته باسjjتخدام تjjردد معjjين و يقjjوم الجهjjاز المسjjتقبل بضjjبط تjjردده  

 .ل اإلشاراتليتوافق مع تردد الجهاز المرسل لكي يتمكن من استقبا
 

اإلخjjتالف الوحيjjد بjjين شjjبكات الكمبيjjوتر الراديويjjة و شjjبكات  
اإلذاعة هو أن الشبكات الراديوية تقوم بإرسال البيانات و ليس الرسائل 

 .الصوتية آما في شبكات اإلذاعة
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 أحjjjادي التjjjردد آمjjjا يظهjjjر مjjjن اسjjjمه  Transceiverيعمjjjل 
 .باستخدام تردد واحد فقط

 
   jة الراديjتطيع أنظمjردد   تسjادي التjو أحsingle-frequency 

radio                 ةjرددات الراديويjدى التjى مjي الjردد ينتمjتخدام أي تjالعمل باس 
Radio Frequency (RF) Range     بكاتjتخدم شjام تسjكل عjو بش ،

الكمبيjjوتر المjjدى العjjالي مjjن طيjjف التjjرددات الراديويjjة و التjjي تقjjاس   
ت إرسjال   ، وذلك ألنهjا تjوفر معjدال   GHz(10^9 Hz)بالجيجاهيرتز 
 .أعلى للبيانات

 
بشjjكل عjjام فjjإن أنظمjjة اإلرسjjال الراديjjوي سjjهلة الترآيjjب و     
اإلعداد ، و لكن اسjتخدام أنظمjة عاليjة الطاقjة لتغطيjة مسjاحات آبيjرة                  
يعتبر أآثر تعقيدا ألنها تستخدم أجهزة عالية الجهد و تحتاج الى صيانة            

 .مستمرة و أيدي عاملة خبيرة
 

 :تردد األحادي قد يؤدي الىاإلعداد السيئ ألجهزة ال
 
 . إشارات مزيفة-1
 
 . إستخدام ضعيف لقوة اإلرسال-2
 
 . معدالت إرسال بيانات منخفض-3
 

يعتمjjjد التjjjوهين فjjjي اإلشjjjارات الراديويjjjة علjjjى تjjjردد و قjjjوة   
اإلشارة المرسلة، فكلما ارتفع التردد و قوة اإلشارة آلما أصبح التوهين 

 .أضعف
 

ذات التردد األحjادي رخيصjة الjثمن    و حيث أن أجهزة الراديو   
تعمjjل باسjjتخدام تjjردد مjjنخفض و قjjوة محjjدودة فإنهjjا عjjادة تعjjاني مjjن    
معدالت توهين عالية، و لهذا فإنها ال تستطيع تغطية مساحة آبيرة و ال 

 .تستطيع المرور خالل األجسام الكثيفة و المصمتة
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 بشكل عام تعتبjر أجهjزة الراديjو أحjادي التjردد أقjل تكلفjة مjن                 
غيرهjjا مjjن الوسjjائط الالسjjلكية و تعمjjل بتjjرددات أآثjjر انخفاضjjا و ال    

 .تتجاوز قوة اإلشارة أآثر من وات واحد
 

تتjjراوح سjjرعة نقjjل البيانjjات فjjي الشjjبكات الراديويjjة أحاديjjة      
 . ميجابت في الثانية10 ميجابت في الثانية و 1التردد بين 
 

تعتبjjjjر إشjjjjارات الراديjjjjو أحjjjjادي التjjjjردد عرضjjjjة للتjjjjداخل    
لكهرومغناطيسي و خاصة في مدى التjردد المjنخفض و الjذي يتjداخل               ا

 .مع موجات أجهزة المستهلكين مثل أجهزة فتح أبواب مرآب السيارات
  

إعتjjراض اإلشjjارات و التجسjjس عليهjjا فjjي هjjذه األنظمjjة أمjjر   
 .غاية في السهولة إذا عرف تردد اإلرسال

 
-spread أما شبكات راديو الطيف اإلنتشاري أو متعدد التردد  

spectrum radio     بكاتjjي الشjتخداما فjjر اسjة األآثjر التقنيjjي تعتبjفه 
الالسلكية، و قد طورت هذه التقنية أول مرة من قبjل الجjيش األمريكjي            
خjjالل الحjjرب العالميjjة الثانيjjة لمنjjع عمليjjات التجسjjس علjjى اإلرسjjال     

 .الراديوي
 

تستخدم شبكات راديو الطيف اإلنتشاري عدة ترددات معا لنقل    
 .اإلشارة مما يقلل من المشاآل المتعلقة باإلرسال أحادي التردد

 
هنjjاك تقنيتjjان أساسjjيتان تسjjتخدمان فjjي شjjبكات راديjjو الطيjjف 

 :اإلنتشاري هما
 
 .Direct Sequence Modulation التتابع المباشر -1
 
 .Frequency Hopping القفزات الترددية -2
 

 .ما من التقنية األخرىتعتبر تقنية التتابع المباشر أآثر استخدا
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تقjjjوم تقنيjjjة التتjjjابع المباشjjjر بإرسjjjال بياناتهjjjا المشjjjفرة عبjjjر    
مجموعjjة مjjن تjjرددات الراديjjو فjjي نفjjس الوقjjت و تقjjوم أيضjjا بإضjjافة  
بتjjات مjjjن البيانjjات المjjjزورة التjjjي لjjيس لهjjjا أي فائjjدة سjjjوى تضjjjليل     
األجهjjزة المسjjتقبلة غيjjر المjjرخص لهjjا باسjjتقبال هjjذه البيانjjات ، يطلjjق  

 .chipsى هذه البتات المزورة اسم عل
 

يعjرف الجهjاز المjرخص لjه باإلسjتقبال مسjبقا التjرددات التjjي        
سjjتحتوي علjjى بيانjjات صjjالحة فيقjjوم بجمjjع هjjذه البيانjjات و اسjjتبعاد       

 .اإلشارات غير الصالحة
 

 فjإن  Frequency Hoppingأما في تقنيjة القفjزات التردديjة    
، و يكون هناك تفاهم مسjبق  اإلشارات تنتقل بسرعة من تردد الى آخر        

بين الجهاز المرسل والجهاز المستقبل علjى اسjتخدام نمjوذج معjين فjي        
تنظيم القفjزات بjين التjرددات المختلفjة و الفتjرات الزمنيjة التjي تفصjل          

 .بين آل قفزة و أخرى
 

يتبjjع آjjل مصjjنع أو منjjتج نموذجjjه الخjjاص فjjي الخوارزميjjة       
دمها الجهjjازين المرسjjjل و  المتبعjjة فjjي القفjjزات التردديjjة التjjي يسjjتخ      

 .المستقبل
 

تعتبر سعة نطاق البث في تقنية القفزات الترددية أآبر منها في      
تقنية التتابع المباشر و ذلك نتيجjة ألن آjل التjرددات فjي النطjاق تكjون           
متاحjة لإلسjتخدام مjن قبjjل تقنيjة القفjزات التردديjjة بعكjس تقنيjة التتjjابع        

 .رددات و لكن ليس آلهاالمباشر التي تستخدم مجموعة من الت
 

تعتبر أنظمة الطيف اإلنتشاري معتدلة التكلفة نسبيا و ذلك وفقا 
 .لألجهزة المستخدمة

 
 6 و 2تتjjراوح سjjرعة نقjjل البيانjjات فjjي هjjذا النظjjام مjjا بjjين       

ميجابjت فjي الثانيjة و لكjن مjع اسjتخدام طاقjة أآبjر و نطjاق أعلjى مjjن           
 .ثيرالتردد من الممكن الحصول على سرعات أآبر بك
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و لكjن نظjjرا إلسjjتخدام طاقjjة منخفضjة لإلرسjjال فjjي الشjjبكات   
متواضعة التكjاليف فإنهjا تكjون عرضjة للتjوهين، أمjا بالنسjبة للتjداخل                
الكهرومغناطيسي فنالحظ أن نظام راديو الطيف اإلنتشاري يعتبر أآثر 
مناعة ضد  هذا التداخل من األنظمjة األخjرى ، و ممكjن توضjيح ذلjك                  

م بثها عبر ترددات مختلفة و بالتالي فإن أي تjداخل قjد            بأن اإلشارات يت  
يتم مع أحد هذه الترددات دون غيرها مما ال يؤثر على اإلشارة آكjل و     
التjjي تكjjون موزعjjة علjjى تjjرددات مختلفjjة مjjع مالحظjjة أنjjه مjjع زيjjادة   
معدل نقل البيانات عبر التjرددات المختلفjة يjزداد معjدل التjداخل نظjرا                

 .الترددات المعرضة للتداخل في وقت معينلزيادة معدل استخدام 
 

اعتjjjراض إشjjjارات راديjjjو الطيjjjف اإلنتشjjjاري ممكjjjن و لكjjjن 
التجسس على هذه اإلشjارات فشjبه مسjتحيل و خاصjة أن المتجسjس ال        
يعرف الترددات المختلفة المستخدمة في اإلرسjال و ال يعjرف التفريjق             

 .بين البيانات الصالحة أو الطالحة
 

ت الالسلكية الضjوء لنقjل البيانjات و هjي         تستخدم بعض الشبكا  
 :نوعان

 . شبكات األشعة تحت الحمراء-1
 
 شبكات الليزر و هي توفر سرعات عالية جjدا لكjن تكلفتهjا              -2

 .مرتفعة جدا أيضا
 

 Lightترسjjjل البيانjjjjات باسjjjjتخدام  ديjjjjود بjjjjاث للضjjjjوء   
Emitting Diode (LED)   زرjjاذف لليjjود قjjأو دي Injection 

Laser Diode (ILD).  
 

إشارات األشعة تحت الحمراء ال تستطيع اختjراق الجjدران أو           
أنظjjر .األجسjjام الصjjلبة آمjjا أنهjjا تضjjعف إذا تعرضjjت إلضjjاءة شjjديدة 

 .الصورة
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إذا انعكست إشارات األشعة تحت الحمراء عjن الجjدران فإنهjا            
تخسر نصف طاقتها مع آل انعكاس ، و نظرا لمداها و ثباتهjا المحjدود       

 .دم عادة في الشبكات المحلية الصغيرةفإنها تستخ
 

يتراوح المدى الترددي الذي تعمjل فيjه األشjعة تحjت الحمjراء               
 . تيراهرتز300 جيجاهرتز و 100ما بين 

 
نظريا تسjتطيع األشjعة تحjت الحمjراء تjوفير سjرعات إرسjال               
عالية و لكن عمليا فإن السjرعة الفعليjة التjي تسjتطيع  أجهjزة اإلرسjال         

 .لحمراء أقل من ذلك بكثيرباألشعة تحت ا
 

تعتمjjjد تكلفjjjjة أجهjjjزة األشjjjjعة تحjjjت الحمjjjjراء علjjjى المjjjjواد     
 .المستخدمة في تنقية و ترشيح األشعة الضوئية

 
تسjjjتخدم شjjjبكات اإلرسjjjال باسjjjتخدام األشjjjعة تحjjjت الحمjjjراء  

 :تقنيتان هما
 
 .Point to Point نقطة الى نقطة -1
 
 .Broadcast إرسال منتشر أو إذاعي -2
 
 .Reflectiveرسال العاآس  اإل-3
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تتطلjjب تقنيjjة نقطjjة الjjى نقطjjة خطjjا مباشjjرا يسjjمح لكjjل مjjن        
الجهjjاز المرسjjل و المسjjتقبل رؤيjjة أحjjدهما اآلخjjر لهjjذا يjjتم تصjjويبهما  
بدقة ليواجه آل منهما اآلخر ، فإذا لم يتوفر خjط مباشjر بjين الجهjازين       

 .أنظر الصورة.فسيفشل اإلتصال 
 

 
 

و نظjjرا . هjjو جهjjاز الjjتحكم بالتلفjjاز  و مثjjال علjjى هjjذه التقنيjjة  
للحاجjjة الjjى التصjjويب الjjدقيق لألجهjjزة فjjإن ترآيjjب هjjذه األنظمjjة فيjjه  

 .صعوبة
 

تتjjراوح سjjرعة نقjjل البيانjjات باسjjتخدام هjjذه التقنيjjة بjjين بضjjع  
 ميجابjت فjي الثانيjة علjى مjدى           16آيلوبتات في الثانية و قد تصل الjى         

 .آيلومتر واحد
 

     jي إشjى     يعتمد مقدار التوهين فjراء علjت الحمjعة تحjارات األش
آثافة و وضوح األشعة المبثوثjة آمjا يعتمjد علjى الظjروف المناخيjة و               
العقبjjات فjjي طريjjق األشjjعة، و آلمjjا آانjjت األشjjعة مصjjوبة بشjjكل أدق 
آلما قل مستوى التوهين آما أنه يصبح مjن الصjعب اعتjراض األشjعة               

 .أو التجسس عليها
 

شعة يتم نشjرها علjى مسjاحة    أما تقنية اإلرسال المنتشر فإن األ   
واسjعة و يطلjق علjى شjبكات اإلرسjال اامنتشjر أحيانjا شjبكات األشjعة          
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أنظjjjر .Scatter Infrared Networksتحjjjت الحمjjjراء المبعثjjjرة 
 .الصورة

 
 

 
 

و في هjذه التقنيjة نجjد أن نقjل األجهjزة و وضjعها يكjون أآثjر             
ز فjي   مرونة آما أن جهازا واحدا يسjتطيع اإلتصjال مjع أآثjر مjن جهjا                

وقت واحد و هذا األمر يعتبر ميزة من ناحية و عيب من ناحيjة أخjرى               
 .حيث أنه يسمح إلعتراض اإلشارة و التجسس عليها

 
و نجjjد أن سjjرعة نقjjل البيانjjات فjjي هjjذه التقنيjjة أقjjل منهjjا فjjي     

 ميجابjت فjي الثانيjة و مرشjحة للزيjادة         1التقنية السابقة فهي ال تتجاوز      
قابjjل فjjإن إعjjدادها أسjjرع و أسjjهل و أآثjjر  فjjي المسjjتقبل، ولكjjن فjjي الم

مرونة، و هي أيضا تتأثر سلبا بالضوء المباشر و بالعوامjل الجويjة، و             
ال يتجاوز المدى الذي تغطيه هذه التقنية إذا آانت طاقتها ضعيفة بضjع            

 . عشرات من األمتار
 

 فهjو عبjارة عjن    Reflectiveأما النوع الثالjث و هjو العjاآس      
ين ، و فيjjه يقjjوم آjjل جهjjاز باإلرسjjال نحjjو نقطjjة   دمjjج للنjjوعين السjjابق 

 يقjjوم بإعjjادة أرسjjال   Transceiverمعينjjة و فjjي هjjذه النقطjjة يوجjjد     
 .أنظر الصورة.اإلشارة الى الجهاز المطلوب
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 : ملخص الدرس 
 

تjوفر الشjبكات الالسjلكية فوائjد آثيjرة و هjي تنقسjم الjى ثjjالث         
إلنتشjjاري و األشjjعة  الراديjjو أحjjادي التjjردد و راديjjو الطيjjف ا   :أنjjواع 

 .تحت الحمراء
 

تعمل شبكات الراديو أحادي التردد باستخدام تjردد واحjد بينمjا            
تستخدم شبكات راديو الطيف اإلنتشاري مجموعة من الترددات و هjي            

 .التتابع المباشر و القفزات الترددية: تنقسم الى نوعين 
 

نقطjjة الjjى : تنقسjjم شjjبكات األشjjعة تحjjت الحمjjراء الjjى قسjjمين 
 .قطة و اإلرسال اإلنتشاري و العاآسن

 
سjjيكون الjjدرس المقبjjل إن شjjاء اهللا بعنjjوان الشjjبكات المحليjjة     

 .الموسعة
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 الحلقة الدراسية العشرون
 

 الشبكات المحلية الموسعة
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء اهللا البنود التالية
 
و  وصjjف لجسjjور الشjjبكات المحليjjة الالسjjلكية اإلعتياديjjة    -1

 .طويلة المدى
 
 . شرح لمبادئ المحاسبة المحمولة-2
 
 . وصف لكيفية اتصال الكمبيوتر المحمول بالشبكة المحلية-3
 
 . وصف للوصول و التحكم عن بعد-4
 
 وصjjف للبروتوآjjوالت المسjjتخدمة فjjي الوصjjول و الjjتحكم -5
 .عن بعد

 
 باسjتخدام أي مjن    LANمن الممكjن توسjيع الشjبكات المحليjة          

 :اليةالطرق الت
 
 . إتصاالت السلكية بشبكات محلية أخرى-1
 
 . وسائل المحاسبة المحمولة-2
 
 .Remote Access الوصول أو التحكم عن بعد -3
 

 :لنلق نظرة في البداية على اإلتصاالت الالسلكية
 

لتحقيjjق إتصjjال السjjلكي بjjين الشjjبكات المحليjjة يسjjتخدم جهjjاز  
 ، Wireless LAN Bridgeيسمى جسر الشبكات المحلية الالسjلكي  

و الذي يستطيع و وفقا للظروف المناخية ربط شبكتين محليتين تبعjدان            
 . آيلومتر4.8عن بعضهما مسافة قد تصل الى 
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 :تستخدم هذه الجسور أحد وسائط اإلرسال الالسلكية التالية

 
 Spread Spectrum موجjات راديjو الطيjف اإلنتشjاري     -1

Radio. 
 
 .Infrared األشعة تحت الحمراء -2
 

إذا أردت الربط بين شبكات محلية تبعjد عjن بعضjها أآثjر مjن             
 Long Rangeآjم يمكjن اسjتخدام جسjر السjلكي طويjل المjدى        4.8

Wireless Bridge     اريjف اإلنتشjو الطيjات راديjو هو يستخدم موج 
لتحقيق اتصال السلكي بين شبكتين محليتين تبعدان عن بعضهما مسافة 

 . آيلومتر40قد تصل الى 
 

تعتبjjر مكونjjات الجسjjور الالسjjلكية اإلعتياديjjة و طويلjjة المjjدى 
مرتفعة التكلفة، و لكنها تعتبر على آل حال أرخص من تمديد األسالك            
 .أو األلياف البصرية بين الشبكات المحلية البعيدة عن بعضها البعض

 
يحتjjjاج مسjjjتخدمو الكمبيjjjوتر المحمjjjول الjjjى مجموعjjjة مjjjن       

 :الخدمات تتضمن
 
 .ى ملفات ضرورية من شبكات مؤسساتهم الحصول عل-1
 
 . الوصول الى اإلنترنت-2
 
 . إرسال رسائل البريد اإللكتروني-3
 

 بتطjjوير تقنيjjة IT Industryو لتjjوفير هjjذه الخjjدمات قامjjت  
 .Mobile Computingجديدة تسمى المحاسبة المحمولة 

 
لكي تتمكن من استخدام هjذه التقنيjات المحمولjة فإنjك سjتحتاج              

 .قة شبكة خاصة ترآب في جهازك المحمولالى بطا
 



 

185 

و قjjjد أصjjjبحت مواصjjjفات الجمعيjjjة الدوليjjjة لبطاقjjjة ذاآjjjرة       
 Personal Computer Memory Cardالكمبيjjوتر الشخصjjي 

International Association (PCMCIA)  اسjjjjي المقيjjjjه 
المسjjjتخدم لبطاقjjjjات الشjjjjبكة أو البطاقjjjjات األخjjjjرى المسjjjjتخدمة فjjjjي  

 .الكمبيوتر المحمول
 
 : و تتضمنPCMCIAاك أنواع عديدة لبطاقات شبكة هن
 
1- ISDN Adapter. 
 
2- Fax Modem. 
 
3- Ethernet and Fast Ethernet Cards. 
 

يعتبر حجم بطاقة الشبكة مماثال لحجم بطاقة اإلئتمان و ترآjب      
 .بسهولة في شق خاص في الكمبيوتر المحمول

 
jjوترك المحمjjتخدام آمبيjjد باسjjن بعjjبكتك عjjل بشjjك لتتصjjول فإن

 .ستحتاج الى استخدام شبكة الهاتف السلكية  أو أحد الوسائط الالسلكية
 

فjjي حالjjة اسjjتخدام شjjبكة الهjjاتف السjjلكية سjjتحتاج الjjى فjjاآس   
، أما إذا آان اإلتصال السلكيا فقد تستخدم تقنيjة  ISDNمودم  أو موائم     

، و فjjjي هjjjذه الحالjjjة ستسjjjتخدم    Cellularالراديjjjو أو تقنيjjjة الخلjjjوي   
Antenna            دهاjة و بعjو القريبjراج الراديjع أبjال مjوم باإلتصjصغير يق 

تقوم األقمار الصناعية التي تدور في مدار قريب بالتقاط اإلشارات من           
أبراج الراديو المحلية و تقوم ببثها الى الوجهjة المطلوبjة، و فjي بعjض        
الحاالت تقوم األقمار الصناعية بالتقاط اإلشارات من الجهاز المحمjول          

 . دون الحاجة الى تدخل أبراج الراديو و تقوم ببثها الى وجهتهامباشرة
 

لنلق نظرة اآلن الى آيفية إرسال و إستقبال إشارات الكمبيjوتر         
 .المحمول الالسلكية

 
 :تستخدم اإلشارات الالسلكية األنظمة التالية
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 Packet-Radio إتصjjjjjjjاالت الحjjjjjjjزم الراديويjjjjjjjة  -1

Communication. 
 
 .Cellular Networksة  الشبكات الخلوي-2
 
 .Microwave Systemsأنظمة الميكرو ويف -3
 

 Packet-Radio Communicationيقjjjوم النظjjjام األول  
 .بتقسيم اإلرسال الى حزم شبيهة بالحزم في الشبكات المحلية

 
 :تتضمن هذه الحزم األقسام التالية

 
 . عنوان المرسل-1
 
 . عنوان المستقبل-2
 
 Error-Correctionخطjjjjاء  معلومjjjjات تصjjjjحيح األ -3

Information. 
 
 . البيانات المرسلة-4
 

ثم تلتقط هذه الحزم مjن قبjل األقمjار الصjناعية التjي تعيjد بثهjا           
مرة أخرى ، و يستطيع أي جهاز يمتلك المعدات المطلوبjة اسjتالم هjذه       
 .الحزم و ذلك طبعا إذا تطابق عنوانه مع عنوان المستقبل في الحزمة

 
 19.2 و   4نات باستخدام هذا النظام يتراوح بين       معدل نقل البيا  
 .آيلو بت في الثانية

 
يمكن استخدام الشبكات الخلوية لنقل البيانات السلكيا باستعمال    

 Cellular Digital Packetتقنيjة حjزم البيانjات الرقميjة الخلويjة      
Data (CDPD)        غيرةjjزم صjى حjات الjيم البيانjا تقسjتم أيضjا يjو فيه 
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 الخلوية بين المكالمات الصوتية عندما يكjون النظjام          ترسل عبر الشبكة  
 .غير مشغول

 
 9.8تصjjjل سjjjرعة نقjjjل البيانjjjات باسjjjتخدام هjjjذا النظjjjام الjjjى   

و هjي  )و في الشjبكات الحديثjة تكjون السjرعة أآبjر     (آيلوبت في الثانية  
 . ثواني5 الى 1 يتراوح بين delayتعاني من نوع من التأخر 

 
ام موجjjات الميكروويjjف فإنjjه  أمjjا اإلتصjjال الالسjjلكي باسjjتخد  

يشترط توجيه مباشر لكلي الجهازين المرسل و المسjتقبل أحjدهما نحjو             
 .أنظر الصورة.اآلخر دون وجود عائق بينهما

 

 
 

تعتبر موجات الميكروويjف الوسjيلة المثلjى لjربط بنjايتين معjا              
 على سطح آل عمارة بدال من مد األسjالك          Receiverبوضع مستقبل   

أنها مفيدة فjي حالjة تjوفير اإلتصjال عبjر المسjاحات          آما  .تحت األرض 
 .الواسعة و المفتوحة مثل األجسام المائية أو الصحاري

 
 :يتكون نظام الميكروويف من 

 
 واحjjد إلرسjjال اإلشjjارة و األخjjر   Transceiver جهjjازي -1
 .إلستقبالها
 
 طبقjjjين القطjjjين لإلشjjjارة يوجjjjه آjjjل منهjjjا نحjjjو اآلخjjjر و   -2

 .ع مثل قمة برج أو سطح عمارة عاليةيوضعان في مكان مرتف
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  بأنهjjا Remote Accessيمكjjن تعريjjف الوصjjول عjjن بعjjد  
 باسjتخدام  LANخدمة تسمح بالوصول أو اإلنضمام الjى شjبكة محليjة         

 Communicationsخطjjjjوط الهjjjjاتف عبjjjjر مjjjjزود اتصjjjjاالت    
Server.أنظر الصورة. 

 

 
 

 Novellبعjjjض بjjjرامج خjjjدمات الوصjjjول عjjjن بعjjjد مثjjjل  
NetWare�s Remote Console Utility وترjjjمح للكمبيjjjتس 

 .المتصل عن بعد بالتحكم بعمليات المعالجة على األجهزة على الشبكة
 

يعمل مزود الوصول عن بعد آمدخل يفصل بين الزبون البعيد       
و الشبكة آما يسمح بنقل البيانات بين الشبكة و الزبون حتى و لو آانت  

 .لفةالبروتوآوالت المستخدمة بينهما مخت
 

و فjjي هjjذا النظjjام يلعjjب المjjودم فjjي الجهjjاز البعيjjد نفjjس دور     
 .بطاقة الشبكة مع فارق السرعة فالمودم أبطأ بكثير من بطاقة الشبكة

 
 :يعتبر الوصول عن بعد مفيدا في الحاالت التالية

 
 الحاجjjة لjjدخول الشjjبكة و الحصjjول علjjى بعjjض البيانjjات     -1

 .ةأثناء السفر أو الوجود بعيدا عن الشبك
 
 . اإلستخدام المؤقت أو المتقطع لموارد الشبكة-2
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بشكل عام تستخدم أنظمة الوصول عن بعد أحjد البروتوآjولين          

 :التاليين لتحقيق اإلتصال
 
 Serial Line بروتوآjjول اإلنترنjjت الخطjjي المتسلسjjل  -1

Internet Protocol (SLIP). 
 
 Point-to-Point Protocol بروتوآول نقطة الى نقطة -2

(PPP). 
 

 هjjjو مقيjjjاس يسjjjتخدم لعنونjjjة اإلتصjjjاالت   SLIPبروتوآjjjول 
لمزيjjjد مjjjن ( عبjjjر خطjjjوط متسلسjjjلة  TCP/IPباسjjjتخدام بروتوآjjjول 

و هjjو يسjjمح ) المعلومjjات أرجjjو إنتظjjار درس خjjاص بjjالبروتوآوالت 
للمسjjتخدم عjjن بعjjد بالوصjjول الjjى شjjبكة اإلنترنjjت مjjن خjjالل شjjبكته      

 .المحلية
 

طويرا للبروتوآول السابق   ليكون ت  PPPتم تصميم بروتوآول    
SLIP ولjjjث أن بروتوآjjjفحي ، SLIP االتjjjي اإلتصjjjط فjjjتخدم فقjjjيس 

 يسjjتطيع التعامjjل PPP ،فjjإن برتوآjjول TCP/IPالداعمjjة لبروتوآjjول 
 .مع الشبكات متعددة البروتوآوالت

 
 هو الخيار المفضل للوصjول عjن   PPPاآلن يعتبر بروتوآول   
 .بعد نظرا لسرعته و موثوقيته

 
ظمة تشغيل الشjبكات مقياسjين أساسjين لتحقيjق نjوع          تستخدم أن 

 :من التفاهم بين الكمبيوتر وخطوط الهاتف ، هذين المقياسان هما
 
1- TAPI. 
 
2- UniModem. 
 

 من قبل شرآة إنتل و ميكروسjوفت        TAPIتم تطوير المقياس    
 .و مجموعة من آبار شرآات اإلتصال  والكمبيوتر و البرامج
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 :دمات التالية الخTAPIيدعم المقياس 

 
 . اتصال مباشر لشبكة الهاتف-1
 
 Automatic Phone الطلب التلقائي لرقم الهاتف المحدد -2
Dialing. 
 
 . إرسال البيانات عبر خطوط الهاتف-3
 
 .الوصول الى البيانات على الكمبيوتر-4
 
 .Voice-mail البريد الصوتي -5
 
 .Caller Identification التعرف على رقم المتصل -6
 
 . التحكم بالكمبيوتر عن بعد-7
 

 لمطjوري البjرامج و التطبيقjات بإعjداد          TAPIيسمح المقياس   
تطبيقjjات شjjبكية مسjjتقلة ، فكjjل مjjا علjjى المطjjور فعلjjه هjjو أن يكjjون        

 .TAPIبرنامجه متفاعال و متوافقا مع المقياس 
 

 مjjع شjjبكة الهjjاتف مjjن خjjالل مjjا يسjjمى طبقjjة    TAPIيتفاعjjل 
 و هذه الطبقة تعرف بإسم Service Provider Layerمزود الخدمة 

UniModem. 
 

 بعمليات التبjديل بjين خjدمات البيانjات و           UniModemيقوم    
الفاآس و الصوت، وهو يقjوم أيضjا تلقائيjا بإصjدار أوامjر اإلتصjال و             

 .اإلجابة على المتصل و إعداد المودم ليتفاهم مع الخط الهاتفي
 

 :ملخص الدرس
 

 .ية لربط الشبكات المحلية السلكياتستخدم الجسور الالسلك
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تستخدم األجهjزة المحمولjة لتحقيjق اإلتصjال الالسjلكي أنظمjة             

 .الراديو و الشبكات الخلوية و موجات الميكروويف
 

، PPP أو SLIPتسjتخدم أنظمjjة الوصjjول عjjن بعjjد برتوآjjول  
 للتفjjاهم مjjع خطjjوط  UniModem و TAPIآمjjا تسjjتخدم المقياسjjين  

 .الهاتف
 

 . المقبل إن شاء اهللا بعنوان حزم البياناتسيكون الدرس
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 الحلقة الدراسية الواحدة و العشرون
 

 حزم البيانات
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء اهللا البنود التالية
 
 .Packet تعريف الحزمة -1
 
 . شرح لترآيب الحزمة-2
 
 .لى الشبكة شرح لطريقة إنشاء الحزمة و آيفية إرسالها ع-3
 

في أغلب المؤسسات يقوم مستخدمو الشjبكة باسjتعمالها لتبjادل           
الملفات و البرامج و التي غالبا مjا تحتjوي علjى آثيjر مjن البيانjات ، و         
إرسjjال هjjذه الكميjjات الكبيjjرة مjjن البيانjjات دفعjjة واحjjدة آفيjjل بإرهjjاق    
الشبكة و ربمjا إزهjاق روحهjا و يجعjل إآتشjاف األخطjاء و إصjالحها                 

 .غاية في الصعوبةأمرا 
 

لتفjjادي هjjذه المشjjاآل أو تقليلهjjا فإنjjه يjjتم تقسjjيم البيانjjات الjjى      
 .أجزاء صغيرة يتم إرسالها على الشبكة دون إرهاقها

 
هjjذه األجjjزاء الصjjغيرة مjjن البيانjjات يطلjjق عليهjjا اسjjم حjjزم      

Packets أو أطر Frames.  
 

 .تعتبر الحزم هي الوحدات األساسية لإلتصاالت على الشبكة
 

من مميزات تقسيم البيانات الى حزم صغيرة هjو أنjه حتjى فjي            
حالة رغبة جهاز ما بإرسال بيانات آثيرة على الشjبكة فلjن يjؤدي ذلjك                
الjjى إرغjjام بjjاقي األجهjjزة علjjى اإلنتظjjار طjjويال حتjjى ينتهjjي الجهjjاز     
 .األول من إرسال بياناته الكثيرة ، بل يتم التناوب على  إرسال الحزم

 



 

193 

نjjات يjjتم تقسjjيمها الjjى حjjزم مjjن قبjjل الجهjjاز    قبjjل إرسjjال البيا
المرسjjل ، و عنjjد الجهjjاز المسjjتقبل فjjإن الحjjزم يjjتم التقاطهjjا و إعjjادة      

 .تجميعها في ترتيب معين للحصول على البيانات األساسية
 

نظjjام تشjjغيل الشjjبكات فjjي الجهjjاز المرسjjل هjjو المسjjئول عjjن  
صjة الjى    تقسيم البيانات الى حزم ، آما أنjه يضjيف معلومjات تحكjم خا              

آل حزمة يرسلها ، و تسهل معلومات التحكم هذه تحقيق األمور التاليjة    
: 

 
 . إرسال البيانات األصلية على شكل أجزاء صغيرة-1
 
 إعادة تجميع البيانjات فjي الترتيjب المناسjب فjي الكمبيjوتر               -2
 .المستقبل

 
 تفحjjص البيانjjات بعjjد تجميعهjjا و التأآjjد مjjن خلوهjjا مjjن أي -3
 .أخطاء

 
 :الحزم على أنواع مختلفة من البيانات و التي تشملتحتوي 

 
 . معلومات-1
 
 .Control Data بيانات تحكم -2
 
 .Session Control Codes شيفرة التحكم بعملية النقل -3
 

 .الرسائل و الملفات: يشمل مفهوم المعلومات 
 

تتكjjون بيانjjات الjjتحكم مjjن معلومjjات توقيjjت و توجيjjه تسjjتخدم  
 .الى وجهتها المناسبةلتوجيه البيانات 

 
أمjjjا شjjjيفرة الjjjتحكم بعمليjjjة النقjjjل فتتضjjjمن شjjjيفرة لتصjjjحيح   

 و هذه الشيفرة هي التjي تحjدد   Error Correction Codesاألخطاء 
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الحاجة الى إعادة إرسال البيانات من عدمjه نظjرا لوجjود أو الخلjو مjن        
 .أخطاء 

 
          jتخدم بjول المسjين تعتمد البنية األساسية للحزمة على البروتوآ

 .األجهزة المتصلة فيما بينها
 

و لكن بشكل عام فإن هناك أمورا مشترآة بjين مختلjف الحjزم          
 :و تتضمن 
 
 .Source Address عنوان الكمبيوتر المرسل -1
 
 . البيانات المرسلة-2
 
 .Destination Address عنوان الكمبيوتر المستقبل -3
 

األمور آما أن آل حزمة يجب أن تحتوي على معلومات توفر           
 :التالية

 
 إعطjjjاء تعليمjjjات لمكونjjjات الشjjjبكة لتبيjjjان آيفيjjjة تمريjjjر    -1
 .البيانات

 
 إخبار الجهاز المستلم بكيفية التقاط الحزم و إعادة تجميعهjا           -2

 .لتكوين البيانات األصلية
 
 . تفحص البيانات و التأآد من خلوها من األخطاء-3
 

 :آل مكونات الحزمة توزع على أقسام ثالث
 
 .The Headerلرأس  ا-1
 
 .The Data البيانات -2
 
 .The Tailor الذيل -3
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 :يتكون الرأس من 

 
 . إشارة تنبيه تبين أن الحزمة يتم إرسالها-1
 
 . عنوان المرسل-2
 
 . عنوان المستقبل-3
 
 . ساعة توقيت-4
 

يتكjjون قسjjم البيانjjات مjjن المعلومjjات التjjي يjjتم إرسjjالها و التjjي 
 . آيلوبايت4 بايت و 512يتراوح مقدارها بين 

 
المحتوى األساسjي لقسjم الjذيل يعتمjد آثيjرا علjى البروتوآjول             
المستخدم في اإلرسال و هو عادة يحتوي على مكون للتحقق من وجود      

  .Cyclical Redundancy Check (CRC)أخطاء يسمى 
 

CRC   اباتjjjتخدام حسjjjده باسjjjتم توليjjjم يjjjن رقjjjارة عjjjو عبjjjه 
 الحزمjة مjن قبjل الكمبيjوتر المرسjل،           رياضية محددة يjتم تحميلjه علjى       

عندما تصل الحزمة الى وجهتها يتم إعادة إجراء هjذه الحسjابات ، فjإذا          
آانjjت نتيجjjة هjjذه الحسjjابات عنjjد الكمبيjjوتر المرسjjل مطابقjjة لنتيجjjة        
الحسابات عند الكمبيوتر المستقبل فهذا يعني أن البيانات قد تjم إرسjالها             

ذه الحسابات فهjذا يعنjي أن البيانjات    بدون أخطاء ، فإذا اختلفت نتيجة ه  
 .لم تصل سليمة و البد من إعادة إرسالها

 
 .معظم الحزم على الشبكة تكون موجهة الى آمبيوتر محدد

 
ترى بطاقة الشبكة آjل الحjزم التjي تمjر علjى السjلك الموصjل               

 .إليها و لكنها تقاطع اإلرسال فقط إذا آانت الحزمة معنونة إليها
 



 

196 

ن تكون الحزمة معنونة إلى أآثر مjن جهjاز          من الممكن أيضا أ   
في وقت واحد و في هذه الحالة فإن هذا العنوان يسمى عنوان إنتشاري            

 .Broadcast Type Addressالنوع 
 

عنjjدما تكjjون الشjjبكات آبيjjرة فjjإن الحjjزم قjjد تكjjون مضjjطرة      
 .لإلنتقال عبر مجموعة من الموجهات قبل أن تصل الى وجهتها

 
تبjjديل تكjjون هjjي المسjjئولة عjjن اختيjjار  مكونjjات اإلتصjjال و ال

الموجه األنسب وفقا لمعلومات العنونjة فjي الحزمjة المرسjلة إليصjالها            
 .أنظر الصورة.للوجهة المطلوبة

 

 
 

هناك مهمتان أساسيتان تعمالن على تأآيjد وصjول الحjزم الjى        
 :وجهتها المطلوبة، هاتان المهمتان هما 

 
 .Packet Forwarding توجيه الحزمة -1
 
 .Packet Filtering فلترة الحزمة -2
 

نقjjل الحjjزم بjjين المكونjjات المختلفjjة     :يقصjjد بتوجيjjه الحزمjjة   
للحزمة، فبقراءة المعلومjات فjي رأس الحزمjة يjتم توجيjه الحزمjة الjى                 
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مكون الشبكة األنسب والذي يقوم بjدوره بإيصjال الحزمjة الjى وجهتهjا          
 .مستخدما أقصر الطرق

 
ار الjjذي يتخjjذه الكمبيjjوتر بالتقjjاط  أمjjا فلتjjرة الحزمjjة فهjjي القjjر 

الحزمة أو ترآها تتابع طريقها و يتم ذلك باختبار عنjوان المسjتقبل فjي               
الحزمة فإن آان مطابقا لعنوان الكمبيوتر الذي مرت عليه الحزمة فإنjه     

 .يقوم بإلتقاطها و نسخ محتواها، و إال فإنه يقوم ببساطة بإهمالها
 

 :ملخص الدرس 
 

 .ات الى حزم صغيرة قبل إرسالها عبر الشبكةيتم تقسيم البيان
 

الjjرأس و البيانjjات و  : تتكjjون الحزمjjة عjjادة مjjن ثjjالث أقسjjام    
 .الذيل

 
يمكjjن إرسjjال الحزمjjة الjjى آمبيjjوتر واحjjد أو عjjدة آمبيjjوترات 

 .مرة واحدة
 

الjjjjjjدرس المقبjjjjjjل سjjjjjjيكون إن شjjjjjjاء اهللا بعنjjjjjjوان مبjjjjjjادئ      
 .البروتوآوالت
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 انية و العشرونالحلقة الدراسية الث
 

 مبادئ عمل البروتوآوالت
 

سjjjنتناول فjjjي هjjjذا الjjjدرس إن شjjjاء اهللا الوظjjjائف األساسjjjية      
 .للبروتوآوالت

 
البروتوآjjjوالت هjjjي عبjjjارة عjjjن مجموعjjjة مjjjن القjjjوانين و       
اإلجjjراءات التjjي تسjjتخدم لإلتصjjال ، و حيjjث أننjjا نعلjjم أن الدبلوماسjjية 

ام الدبلوماسيين من دول آمثال تحتاج بروتوآوالت معينة تحدد آيفية قي
مختلفة بالتفاعل و التفاهم و اإلتصال فيما بينهم، فإن البروتوآوالت في 
شبكات الكمبيوتر لها نفjس المهمjة ، فهjي تحjدد القjوانين و اإلجjراءات             
 .التي تتحكم باإلتصال و التفاعل بين الكمبيوترات المختلفة على الشبكة

 
خjص البروتوآjوالت    هناك بعض األمور يجب معرفتهjا فيمjا ي        

 :هي
 
 هنjjjاك الكثيjjjjر مjjjن البروتوآjjjjوالت المختلفjjjة فjjjjي عملهjjjjا    -1
 .ووظيفتها
 
 . عدة بروتوآوالت من الممكن أن تعمل معا لتنفيذ عمل ما-2
 
 . لكل بروتوآول مزاياه و عيوبه-3
 

يطلjjق علjjى مجموعjjة البروتوآjjوالت التjjي تعمjjل سjjويا اسjjم        
Protocol Stack أو Protocol Suite. 

 
مكن تخيل هذه المجموعjة مjن البروتوآjوالت آبنjاء مكjون             و ي 

من عدة طوابjق و فjي آjل طبقjة يوجjد بروتوآjول معjين يقjوم بوظيفjة                    
 .محددة ويتكامل مع غيره من البروتوآوالت في الطوابق األخرى

 
العملية الكاملjة لنقjل البيانjات علjى الشjبكة تمjر بمجموعjة مjن                 

م محددة ال يمكن تنفيjذها فjي     الخطوات، و في آل خطوة معينة تنفذ مها       
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خظjjjjjوة أخjjjjjرى، و لكjjjjjل خطjjjjjوة بروتوآjjjjjول محjjjjjدد أو مجموعjjjjjة    
بروتوآوالت تحدد آيفية تنفيذ المهام المتعلقة بهذه الخطوة، آما أن هذه        
الخطوات تكون متشابهة لكل جهاز على الشبكة، آما يجب مالحظة أن       

سفل بينمjا   الجهاز المرسل يقوم باتباع هذه الخطوات من األعلى الى األ         
يقوم الجهاز المستقبل باتباع هذه الخطوات بشjكل معكjوس مjن األسjفل        

 .الى األعلى
 

فjjي الجهjjاز المرسjjل تكjjون البروتوآjjوالت مسjjئولة عjjن القيjjام  
 :بالمهام التالية

 
 . تقسيم البيانات الى حزم-1
 
 . إضافة معلومات العنونة الى الحزم-2
 
 . تحضير البيانات لإلرسال-3
 

 :م البروتوآوالت في الجهاز المستقبل بالعمل التاليبينما تقو
 
 . التقاط حزم البيانات من وسط اإلتصال-1
 
 إدخjjjال حjjjزم البيانjjjات الjjjى داخjjjل الكمبيjjjوتر عبjjjر بطاقjjjة  -2
 .الشبكة

 
 تجميع آل حزم البيانات المرسلة و قراءة معلومات الjتحكم           -3

 .المضافة الى هذه الحزم
 
 .لى ذاآرة مؤقتة إلعادة تجميعها نسخ البيانات من الحزم ا-4
 
 تمريjjر البيانjjات المعjjاد تجميعهjjا الjjى البjjرامج فjjي صjjورة     -5

 .مفهومة قابلة لإلستخدام
 

حتjjى منتصjjف الثمانينjjات مjjن القjjرن السjjابق آانjjت الشjjبكات     
المحليjjة معزولjjة و غيjjjر قjjادرة علjjى اإلتصjjjال معjjا، الjjى أن تقjjjدمت       
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         jبحت هjبكات و أصjى    التقنيات المستخدمة في الشjادرة علjبكات قjذه الش
 .اإلتصال فيما بينها لتكوين شبكات أآبر

 
يطلjjق علjjى حرآjjة البيانjjات مjjن الشjjبكة المصjjدر الjjى الشjjبكة    

 .Routingالوجهة عبر عدة مسارات اسم التوجيه أو 
 

أما البروتوآوالت التي تدعم اإلتصاالت متعددة المسارات بين 
 jjوالت القابلjjمى البروتوآjjة فتسjjبكات المحليjه الشjjة للتوجيRoutable 

Protocols  دةjjط عjjي ربjjتخدم فjjوالت تسjjذه البروتوآjjرا ألن هjjو نظ ،
 .شبكات محلية لتكوين شبكة واسعة فإن أهميتها في ازدياد مستمر

 
 :تنقسم البروتوآوالت بشكل عام الى قسمين

 
1- Connection-Oriented. 
 
2- Connectionless. 
 

 Connection-Orientedيقوم البروتوآول من النوع األول      
 Virtualبإعjjداد اتصjjال مباشjjر يسjjمى دائjjرة ظاهريjjة أو افتراضjjية  

Circuit بين األجهزة المتصلة في الشبكة . 
 

و يحقق هذا اإلتصال المباشر موثوقية عالية لتسليم البيانjات و           
 .لكنه قد يؤدي الى بطئ في عمل و أداء الشبكة

 
 Transmission Controlيعتبjjjjjjjر بروتوآjjjjjjjول 

Protocol(TCP)   ةjjددة وجهjjوالت محjjى البروتوآjjحا علjjاال واضjjمث 
 .Connection-Orientedاإلتصال 
 

 فإنها Connectionlessبينما البروتوآوالت من النوع الثاني 
ال تjوفر اتصjاال مباشjjرا مjع الكمبيjوتر المسjjتقبل قبjل إرسjال البيانjjات،       

الشjبكة، و  مما يعني أن البيانات تنتقل بسرعة أآبر مما يحسن مjن أداء       
لكن هذه الطريقة ليست تامة الموثوقية نظرا ألنه ال سjبيل لمعرفjة فيمjا        

 .إذا حدثت أخطاء أثناء اإلرسال أم لم تحدث
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 مثjاال واضjحا   Internet Protocol (IP)يعتبjر بروتوآjول   

 .Connectionlessعلى البروتوآوالت عديمة اإلتصال 
 

  jدث أي  يجب أن ينظم عمل البروتوآوالت المختلفة حتjى ال يح
 .تعارض أو نقص في عملها

 
يطلjjق علjjى تنظjjيم المهjjام بjjين البروتوآjjوالت المختلفjjة اسjjم        

layering.  
 

 هjjي مجموعjjة مjjن Protocol Stackآمjا ذآjjرت سjjابقا فjjإن  
البروتوآوالت المتكاملة في عملها معا، و آل طبقة في هjذه المجموعjة     

 .تحتوي على بروتوآول مختلف يقوم بوظيفة مختلفة
 

 الكيفيjjة التjjي  Protocol Stackتحjjدد الطبقjjات السjjفلى مjjن   
تسمح لمصنعي الشبكات إعداد أجهزتهم لإلتصال مع أجهjزة مصjنعين           
آخرين و يطلق على بروتوآوالت الطبقات السفلى مjن المجموعjة اسjم         

 .Low-Level Protocolsالبروتوآوالت منخفضة المستوى 
 

  الطريقjjة Protocol Stackبينمjjا تحjjدد الطبقjjات العليjjا مjjن  
التي تتفاهم فيها برامج اإلتصال، و يطلjق علjى بروتوآjوالت الطبقjات           

 High-Levelالعليjjjjjا اسjjjjjم البروتوآjjjjjوالت مرتفعjjjjjة المسjjjjjتوى 
Protocols. 

 
 آلمjjا زاد تعقيjjد Protocol Stackآلمjjا ارتفعنjjا فjjي طبقjjات  
 .البروتوآوالت في هذه الطبقات

 
ي يjjتم بهjjا ربjjط   علjjى الطريقjjة التBinding jjيطلjjق مصjjطلح  

 .Protocol Stackالبروتوآوالت و ترتيبها معا لتكوين 
 

ترتيب ربط البروتوآوالت معا يحدد الترتيب الذي يسلكه نظام 
 .التشغيل في تنفيذه لبروتوآوالت الشبكة
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فjjإذا آانjjت هنjjاك مجموعjjة مjjن البروتوآjjوالت مرتبطjjة معjjا      
لترتيjب فjي تشjغيل    لتعمل مع بطاقة الشjبكة ، فjإن هjذا اإلرتبjاط يحjدد ا         

 .هذه البروتوآوالت لتحقيق اتصال ناجح
 

 مرتبط مع مجموعة مjن      TCP/IPفلو افترضنا أن بروتوآول     
البروتوآوالت األخjرى بحيjث يكjون هjو البروتوآjول األول الjذي يjتم                
تشغيله ، فإذا فشل تشغيله يتم اإلنتقال تلقائيا الى البروتوآول الjذي يليjه       

 .افي المجموعة المرتبطة مع
 

عملية ربط البروتوآوالت معا تسمح بمقدار آبير من المرونjة          
فjjي إعjjداد الشjjبكة، آمjjا مjjن الممكjjن إعjjداد عمليjjة الjjربط لتتناسjjب مjjع    
احتياجات المستخدم، و من الممكن إعادة تنظjيم عمليjة الjربط لتتناسjب              

 .مع مكونات أو بروتوآوالت جديدة
 

وتوآjولي نقjل   لنلق نظرة على شبكة محلية تستخدم أجهزتها بر 
 NetBIOS Extended User أو NetBEUI و TCP/IPهمjjا 

Interface     ، وةjjjjائص قjjjjه خصjjjjوالت لjjjjذه البروتوآjjjjن هjjjjل مjjjjآ ، 
 فعjjال فjjي نقjjل المعلومjjات عبjjر شjjبكة اإلنترنjjت TCP/IPفبروتوآjjول 

 فتأثيره فعال أآثjر فjي نقjل البيانjات عبjر             NetBEUIبينما بروتوآول   
شjjبكة إذا أراد المسjjتخدمون اإلتصjjال الشjjبكة المحليjjة، ففjjي مثjjل هjjذه ال

 هjjjو NetBEUIعبjjjر الشjjjبكة المحليjjjة فبإمكjjjانهم جعjjjل البروتوآjjjول 
البروتوآول اإلفتراضي ، و إذا أرادوا اإلتصال بشبكة اإلنترنjت فjإنهم            

 .TCP/IPيستخدمون بروتوآول 
 

يطلjjق علjjى البروتوآjjوالت التjjي تسjjتخدم مjjن قبjjل مصjjنعين و 
 .Protocol Standardsمنتجين مختلفين اسم 

 
الجهjjjات المخولjjjة باإلتفjjjاق علjjjى مثjjjل هjjjذه البروتوآjjjوالت       

 :تتضمن
 
1- The International Standards Organization 

(ISO). 
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2- The Institute of Electrical and Electronic 
Engineers (IEEE). 

 
3- International Telecommunications Union 

(ITU). 
 

 : حسب وظيفتها الى ثالث أقسامتنقسم البروتوآوالت
 
 .Application Protocols بروتوآوالت تطبيقات -1
 
 .Transport Protocols بروتوآوالت نقل -2
 
 . Network Protocols بروتوآوالت شبكة -3
 

تعمjjjjل بروتوآjjjjوالت التطبيقjjjjات فjjjjي الطبقjjjjات العليjjjjا مjjjjن     
Protocol Stack  ات و تحjjادل البيانjjي تبjjا فjjتلخص مهمتهjjق   و تjjقي

 :التفاعل بين التطبيقات و من أمثلتها
 
1- Server Message Block (SMB). 
 
2- Novell�s NetWare Core Protocols (NCPs). 
 
3- File Transfer Access and Management 

Protocol (FTAMP). 
 

 :و من بروتوآوالت التطبيقات الخاصة باإلنترنت 
 
1- File Transfer Protocol (FTP). 
 
2- Telnet. 
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أما بروتوآوالت النقjل فتسjتخدم لتjوفير جلسjات اإلتصjال بjين          
الكمبيjjوترات علjjى الشjjبكة و هjjي مسjjئولة عjjن صjjيانة جjjودة و دقjjة         

 :المعلومات المنقولة بين األجهزة، و من أمثلتها
 
 .NWLink الجزء الناقل من بروتوآول ميكروسوفت -1
 
 .NetBEUI الجزء الناقل من بروتوآول -2
 
3- Sequenced Packet Exchange (SPX). 
 
4- Transmission Control Protocol(TCP). 
 

 Link Servicesبينما تقدم بروتوآوالت الشبكة خدمات ربط 
 : و تتلخص مهامها بما يلي

 
 . عنونة و توجيه المعلومات-1
 
 . البحث عن إخطاء في عملية اإلرسال-2
 
 . التعامل مع طلبات إعادة اإلرسال-3
 
 تحديد قوانين اإلتصال في بيئjات محjددة مjن الشjبكات مثjل       -4
 .Token Ringإثرنت و 
 

 :من األمثلة على هذه البروتوآوالتما يلي
 
1- Internet Protocol (IP). 
 
2- Internetwork Packet Exchange (IPX). 
 

 : ملخص الدرس
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تنقسjjم البروتوآjjوالت الjjى موجهjjة و عديمjjة اإلتصjjال و تقسjjم  
 :فتها الى وفقا لوظي
 

بروتوآjjوالت تطبيقjjات و بروتوآjjوالت نقjjل و بروتوآjjوالت     
 .شبكة

 
سjjjjjjيكون الjjjjjjدرس المقبjjjjjjل بjjjjjjإذن اهللا بعنjjjjjjوان خصjjjjjjائص    

 .البروتوآوالت الشائعة
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 الحلقة الدراسية الثالثة و العشرون 
 

 خصائص البروتوآوالت الشائعة
 

 :بنود التاليةسنتناول في هذا الدرس إن شاء اهللا ال
 
 .TCP/IP  وصف لباقة بروتوآوالت -1
 
 .NetBEUI و NetBIOS سرد لخصائص -2
 
 .NWLink و IPX/SPX وصف لبروتوآوالت -3
 
  سرد و وصف للبروتوآوالت الشائعة األخرى-4
 

 بروتوآjjjjjول اإلنترنjjjjjت أو  \بروتوآjjjjjول الjjjjjتحكم باإلرسjjjjjال  
Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

(TCP/IP) هو عبارة عن باقة من البروتوآوالت التي تسمح للشبكات 
 .و األنواع المختلفة من األجهزة باإلتصال فيما بينها

 
 خصjjjjائص تشjjjjبيك و توجيjjjjه و TCP/IPيjjjjوفر بروتوآjjjjول 

 .وصول لشبكة اإلنترنت و اإلستفادة من مواردها
 

 من قبل  1969 أساسا في عام     TCP/IPو قد طور بروتوآول     
jjي وآالjjدفاع األمريكjjورة للjjوث المطjjاريع البحjjة مشUS Defense 

Advanced Research Projects Agency (DARPA). 
 

و قد استخدم هjذا البروتوآjول فjي البدايjة لبنjاء شjبكة مشjاريع                 
 Advanced Researchالبحjjjوث المطjjjورة للjjjدفاع األمريكjjjي   

Projects Agency Network (ARPANET) ارةjjي عبjjو ه ، 
انjت تjربط بjين أربjع جامعjات أمريكيjة تجjري بحjوث فjي            عن شjبكة آ   
 .مجال الدفاع
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 هو البروتوآjول  TCP/IPو منذ ذلك الحين أصبح بروتوآول      
القياسي المستخدم لضمان التوافق بين األنواع المختلفة من األجهزة، و          

 .حاليا فإن أغلب الشبكات المحلية و الواسعة تدعم هذا البروتوآول
 

 مjjjjن مجموعjjjjة مjjjjن   TCP/IPآjjjjوالت تتكjjjjون باقjjjjة بروتو 
 هjjjjjjي IP و TCPالبروتوآjjjjjjوالت ، ولكjjjjjjن تعتبjjjjjjر بروتوآjjjjjjوالت  

 .أنظر الصورة.البروتوآوالت المحورية في هذه الباقة
 

 
 

 Transport مخصصjjjjا للنقjjjjل TCPيعتبjjjjر بروتوآjjjjول 
Protocol   وهو يوفر اتصاال موجها Connection- Oriented و 

 و يjوفر تحكمjا بتjدفق    Full Duplexيjدعم اإلتصjال مjزدوج اإلتجjاه     
 .البيانات

 
 Network هjjjو عبjjjارة عjjjن بروتوآjjjول شjjjبكة    IPبينمjjjا 

Protocol      بقjjjjjjال مسjjjjjjات دون اتصjjjjjjليم للبيانjjjjjjوفر تسjjjjjjو يjjjjjjوه 
Connectionless. 

 
تسلك حزم البيانات مسارات مختلفة بjين الكمبيjوتر المرسjل و            

فjإن  المستقبل فjي شjبكة اإلنترنjت و عنjد و صjول الحjزم الjى وجهتهjا                    
 هو المسئول عن إعادة ترتيب و تجميع الحزم للحصjول  IPبروتوآول  

 .على البيانات األصلية
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 فjjي باقjjة بروتوآjjوالت  IPعلjjى نفjjس الطبقjjة مjjع بروتوآjjول   

TCP/IP    الjjوال مكمjjاك بروتوآjjد أن هنjjابقة نجjjورة السjjي الصjjا فjjآم 
 Internet Control و هjjjو البروتوآjjjول IPلعمjjjل البروتوآjjjول 

Message Protocol (ICMP)   ولjjوفر بروتوآjjث يjjو حي ، IP 
 ، فjإذا حصjلت أي مشjاآل         Connectionlessخدمة عديمjة اإلتصjال      

 للتعرف علjى هjذه      IPفي اإلرسال فإنه ال يوجد أي طريقة لبروتوآول         
 ليكjون مكمjال   ICMPالمشاآل أو حلهjا ، و هنjا يjأتي دور بروتوآjول           

 قياسjjي يjjؤمن ، و هjjو عبjjارة عjjن بروتوآjjولIPفjjي عملjjه لبروتوآjjول 
 .IPخدمة التراسل لبروتوآول 

 
 قjjد تjjم عنونتهjjا بشjjكل  IPفjjإذا افترضjjنا أن حزمjjة بروتوآjjول  

 يتمثjل   ICMPخاطئ و أرسلت لوجهjة خاطئjة ، فjإن دور بروتوآjول              
بإصjjدار تقريjjر عjjن المشjjكلة و توجيههjjا للبرنjjامج الشjjبكي لحjjل هjjذه      

قيjة عمjل    يزيد من موثوICMPالمشكلة، لهذا نجد أن عمل بروتوآول   
 . في إرسال البياناتIPبروتوآول 
 

 بطيئjjا فjjي عملjjه لهjjذا آjjان البjjد مjjن    TCPيعتبjjر بروتوآjjول  
تjوفير بروتوآjjول آخjر أسjjرع يكjون عملjjه مكمjال لهjjذا فjي نفjjس طبقjjة      

 آمjjا فjjي الصjjورة السjjابقة نجjjد TCP/IP فjjي حزمjjة TCPبروتوآjjول 
 User Datagram Protocolبروتوآjjوال آخjjر هjjو بروتوآjjول   

(UDP)  الjjjjjjjjjة اإلتصjjjjjjjjjريعة عديمjjjjjjjjjة سjjjjjjjjjوفر خدمjjjjjjjjjو يjjjjjjjjjو ه
Connectionless لتنفيذ نفس وظائف بروتوآول TCP. 

 
 ، TCP/IPتتضjjjمن الطبقjjjات العليjjjا مjjjن باقjjjة بروتوآjjjوالت  

 :البروتوآوالت التالية 
 
1- SMTP. 
 
2- FTP. 
 
3- SNMP. 
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4- Telnet. 
 

 Simple Mail Transfer Protocolيعتبjر بروتوآjول   
(SMTP)  ي و          هو البروjد اإللكترونjال البريjن إرسjئول عjتوآول المس

 . لتبادل الرسائلIP و TCPهو يستخدم بروتوآولي 
 

 هjjو File Transfer Protocol (FTP)بينمjjا بروتوآjjول 
المسئول عن نسخ الملفات بين جهjاز و آخjر علjى الشjبكة و هjو يسjمح        

 :باألمور التالية
 
 . الدخول الى جهاز آخر عن بعد-1
 
 .ين المجلدات التنقل ب-2
 
 . تنفيذ و تشغيل األوامر-3
 
 .  معالجة الملفات-4
 

 Simple Network Managementأمjjjا بروتوآjjjول 
Protocol (SNMP)  لjjjjjن قبjjjjjور مjjjjjذي طjjjjjو ال Internet 

Engineering Task Force (IETF) ص إلدارةjjjو مخصjjjفه 
البيانjjات علjjى الشjjبكة و يقjjوم بجمjjع معلومjjات اإلدارة مjjن آjjل جهjjاز     

لشبكة و هو أيضا الذي يستقبل التقارير عن حدوث مشاآل أو           متصل با 
أخطjjاء علjjى الشjjبكة ، وهjjذا البروتوآjjول يسjjتطيع التعامjjل مjjع عjjدة         

 :بروتوآوالت منها 
 
1- IP. 
 
2- IPX. 
 
3- AppleTalk. 
 
 .OSI حزمة بروتوآوالت -4
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5- DECnet. 
 

 فهو  FTP مشابهة لوظائف    Telnetتعتبر وظائف بروتوآول    
 .لدخول الى جهاز آخر عن بعد و تشغيل التطبيقات عليهيسمح با

 
 هjي الموثوقيjة و      TCP/IPأهم مميjزات حزمjة بروتوآjوالت        

 :اإلنتشار و هو أيضا يوفر 
 
 . الوصول الى شبكة اإلنترنت-1
 
 .Intranet الوصول الى شبكة اإلنترانت -2
 
 .Routing دعم توجيه حزم البيانات -3
 
4- jjjjة لإلتصjjjjوفير القابليjjjjزة   تjjjjغيل و األجهjjjjة التشjjjjال ألنظم
 .المختلفة

 
 . الدعم و التفاهم مع غيره من البروتوآوالت-5
 

 فتتمثjjjل بjjjاألمرين  TCP/IPأمjjjا العيjjjوب األساسjjjية لحزمjjjة    
 :التاليين

 
 . حجم الحزمة الكبير و تعقيدها-1
 
 . سرعته المتواضعة-2
 

بالنسjبة لهjjاتين المشjjكلتين فقjjد أصjjبحتا أقjjل تjjأثيرا مjjع التطjjور  
 .لذي حصل في أنظمة التشغيلا

 
 Network Basicلنتنjjاول اآلن بروتوآjjوال آخjjر و هjjو     

Input/Output System (NetBIOS)  رjو هو يعتب high-level 
Application Program Interface (API) محjjمم ليسjjد صjjو ق 
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 و مjا أتjى   95للمبرمجين بإنشاء تطبيقات و برامج شبكية مثjل وينjدوز        
 .بعدها

 
 لjjيس بروتوآjjوال بjjالمعنى المفهjjوم و لكنjjه أقjjرب  و هjjو حقيقjjة

 و هو يسjتخدم لتزويjد   LAN Interfaceليكون واجهة للشبكة المحلية 
 :تطبيقات الشبكة بمجموعة من األوامر 

 
 . إلنشاء جلسات إتصال-1
 
 . إلرسال و إستقبال البيانات-2
 
 . لتسمية مكونات الشبكة-3
 

يjر مjن الشjرآات       مقياسjا تسjتخدمه آث     NetBIOSو قد أصبح    
 و Novell مثل ميكروسوفت و   NetBIOSتنتج تطبيقات متوافقة مع     

IBM          زمjه الحjه لتوجيjو العيب األساسي لهذا المقياس هو عدم دعم ،  
 .Routingبين الشبكات 

 
 اسjم  NetBIOSيطلق على معيار ميكروسوفت المتوافjق مjع       

NetBIOS Extended User Interface (NetBEUI) وjjو ه 
عjن بروتوآjول نقjل صjغير و لjذلك فهjو سjريع و فعjال و يjوفر               عبارة  

تحكم بتدفق البيانات و تفحص بحثا عن األخطاء، و هو متوافق مع آل            
 .بروتوآوالت و تطبيقات التشبيك من ميكروسوفت

 
أما العيب األساسjي لهjذا البروتوآjول فهjو عjدم دعمjه لتوجيjه                

 : و يقصد بالتوجيه Routingحزم البيانات 
 
 .ديد المسار األفضل لعبور حزم البيانات عبر الشبكة تح-1
 
 . توجيه الحزم عبر  هذا المسار الى وجهتها-2
 

 يقjjوم NetBEUIو نظjjرا لعjjدم دعjjم التوجيjjه فjjإن بروتوآjjول 
ببث الرسائل و نشرها عبر الشبكة الى آjل األجهjزة بjدال مjن توجيههjا         
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أآثر للشjبكات   الى جهاز محدد، و لهذا نجد أن هذا البروتوآول مناسب           
 ). جهاز200 الى 20( الصغيرة

 
و من العيوب األخرى لهذا البروتوآول أنه متوافق مع شبكات          

 .ميكروسوفت فقط
 

 Internetwork Packetلنتنjjjjjاول اآلن بروتوآjjjjjول 
Exchange / Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX) و 

هjjjو عبjjjارة عjjjن حزمjjjة مjjjن البروتوآjjjوالت المسjjjتخدمة فjjjي شjjjبكات  
Novell و قد طورت أساسا من قبل شرآة Xerox Corporation. 

 
هjjذه الحزمjjة تتكjjون مjjن مجموعjjة مjjن البروتوآjjوالت و لكjjن   

 . SPX و IPXالبروتوآولين المحوريين فيها هما 
 

 هjjو عبjjارة عjjن بروتوآjjول شjjبكة و معظjjم     IPXبروتوآjjول 
 قائمjjة عليjjه ، و هjjو يقjjدم خدمjjة سjjريعة و عديمjjة  NetWareخjjدمات 
 . و يدعم خاصية التوجيهConnectionlessل اإلتصا

 
 عبارة عن بروتوآول نقل محدد وجهjة       SPXبينما بروتوآول   

 و يjوفر تحكjم بتjدفق البيانjات و      Connection-Orientedاإلتصال 
 .مقدرة على اآتشاف األخطاء و تصحيحها

 
 : في التاليIPX/SPXتتلخص مميزات حزمة 

 
 . حزمة بروتوآوالت سريعة-1
 
 .م للتوجيه و التحكم باألخطاء دع-2
 
 . سهولة اإلدارة-3
 

 :أما عن عيوبه فتتمثل بالتالي
 
 . فقطNetWare إنتشاره عبر شبكات -1
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 . ال يوفر اتصال بشبكة اإلنترنت-2
 

 فهjjو البروتوآjjول الjjذي صjjممته     NWLinkأمjjا بروتوآjjول   
 و هjjjjو عبjjjjارة عjjjjن  IPX/SPXميكروسjjjjوفت ليكjjjjون متوافقjjjjا مjjjjع  

صjjjغير و سjjjريع و يjjjدعم خاصjjjية التوجيjjjه و ميزتjjjه بروتوآjjjول نقjjjل 
الرئيسية هي أنه مjن الممكjن اسjتخدامه فjي البيئjات التjي تحتjوي علjى                  

 ، و لكjjن يجjjب مالحظjjة أن  Novellشjjبكات آjjل مjjن ميكروسjjوفت و  
NWLink    دوزjjام وينjjغل نظjjاز يشjjمح لجهjjتطيع أن يسjjرده ال يسjjبمف 

 أو NetWareبالوصjjول الjjى الملفjjات أو الطابعjjات مjjن خjjالل مjjزود   
 باإلضjjjjjافة الjjjjjى Redirectorالعكjjjjjس ، لهjjjjjذا فأنjjjjjت بحاجjjjjjة الjjjjjى 

NWLink.  
 

 بأنه جزء من برنامج شبكة مهمته   Redirectorيمكن تعريف   
 مjjن الملفjjات ثjjم إعjjادة توجيههjjا الjjى  Input/Outputاسjjتقبال طلبjjات 

 :خدمة شبكية على آمبيوتر آخر بنظام آخر، و من األمثلة عليه 
 
1- Microsoft Client Service for NetWare 

(CSNW). 
 
2- Novell NetWare Client for NT. 
 

بدأت شرآة أبل بتطوير مجموعjة مjن بروتوآjوالت اإلتصjال            
 و آjjjان الهjjjدف منهjjjا تحقيjjjق اتصjjjال بjjjين أجهjjjزة    1980فjjjي أوائjjjل  

ماآنتوش الشخصية و أجهزة من مصنعين آخرين عبر شبكة ، و يطلق 
   jjjل اسjjjوالت أبjjjة بروتوآjjjى حزمjjjم علAppleTalk  منjjjي تتضjjjو ه 

 :البروتوآوالت التالية
 
1-  AppleTalk Filing Protocol (AFP) وjjjو ه 

 .المسئول عن الوصول الى الملفات عن بعد
 
2- AppleTalk Transaction Protocol (ATP)  وjو ه 

 .المسئول عن إعطاء تأآيد لوصول البيانات الى جهتها المقصودة
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3- Name Binding Protocol (NBP)  ولjو هو بروتوآ 

 .نقل و اتصال
 
4- AppleTalk Session Protocol (ASP)  لjو هو يعم 

 .ATPآزبون لبروتوآول 
 
5- Datagram Delivery Protocol (DDP) وjjjو ه 

 .المسئول عن نقل البيانات
 

 Digital Equipmentأمjjjjjا حزمjjjjjة بروتوآjjjjjوالت  
Corporation Net (DECnet) نjjبعينيات مjjي السjjورت فjjد طjjفق  

القرن الماضي لتكون متوافقة مjع شjبكات شjرآة ديجيتjال و هjي تjدعم              
 :الشبكات التالية

 
 . شبكات إثرنت-1
 
 Fiber Distributed Data Interface شjjjبكات -2

Metropolitan Area Networks (FDDI MANs) 
 
 . العامة و الخاصة WAN شبكات -3
 

 باإلضjjjافة الjjjى بروتوآوالتهjjjا آjjjال مjjjjن     DECnetو تjjjدعم  
 .، و تدعم أيضا خاصية التوجيهOSI و TCP/IPبروتوآوالت 

 
 :من البروتوآوالت الشائعة األخرى نذآر

 
 المسjjjjئول عjjjjن النقjjjjل و المسjjjjمى    IBM بروتوآjjjjول -1

Advanced Program-to-Program Communication 
(APPC). 
 
 و هو  Xerox Network System (XNS) بروتوآول -2

 .Xeroxثرنت المحلية لشرآة البروتوآول المخصص لشبكات إ
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 و هjو  Server Message Block (SMB) بروتوآjول  -3

 و هjو يعjرف سلسjلة    IBMمن تطوير شرآات ميكروسوفت و إنتjل و     
 .من األوامر تستخدم لتمرير المعلومات بين أجهزة الشبكة

 
 و هjjjو Data Link Control (DLC) بروتوآjjjول -4

 :يستخدم في الحالتين التاليتين
 
 .IBM Mainframeوصول ل  ال-أ

 
 Hewlett-Packard (HP) الطباعjjة باسjjتخدام طابعjjة   -ب

 .موصلة مباشرة الى الشبكة
 

 :ملخص الدرس
 

 مjjjن البروتوآjjjوالت  TCP/IPتتكjjjون حزمjjjة بروتوآjjjوالت   
 :التالية

 
TCP, IP, ICMP, UDP, SMTP, FTP, SNMP, 

Telnet  
 

 .و من عيوبها آبر الحجم و البطئ
 

 مخصjص لشjبكات ميكروسjوفت و ال       NetBEUIبروتوآول  
 .يدعم خاصية التوجيه

 
 Novell مخصصة لشjبكات     IPX/SPXحزمة بروتوآوالت   

 .و ال تدعم الوصول الى اإلنترنت
 

 مjن البروتوآjوالت   AppleTalkتتكون حزمjة بروتوآjوالت      
 :التالية 

 
AFP, ATP, NBP, DDP  
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عة هناك مجموعة مjن البروتوآjوالت األخjرى المهمjة و الشjائ            

 :مثل 
 

DECnet, APPC, XNS, SMB, DLC 
 

سjjيكون الjjدرس المقبjjل إن شjjاء اهللا بعنjjوان مبjjادئ و أسjjاليب     
  .الوصول لوسائط اإلتصال
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 الحلقة الدراسية الرابعة و العشرون 
 

 مبادئ و أساليب الوصول لوسائط اإلرسال
 

 :لتاليةسنتناول في هذا الدرس إن شاء اهللا البنود ا
 
 .Access Methods مقدمة عن وسائل الوصول -1
 
 .CSMA/CA و CSMA/CD شرح ل -2
 
 .Token Passing بعض المالحظات حول -3
 
 . Demand Priority شرح لعمل أولوية الطلب -4
 

 ، هjjي مجموعjjة مjjن Access Methodوسjjيلة الوصjjول أو 
جهjjاز الكمبيjjوتر القواعjjد أو القjjوانين التjjي تحjjدد الطريقjjة التjjي يتبعهjjا   

 .ليضع البيانات على وسط اإلرسال
 

الوظيفjjjة الرئيسjjjية لوسjjjيلة الوصjjjول هjjjي تنسjjjيق الjjjدخول أو  
الوصول الى وسط اإلرسال، و التأآد من أن آل األجهjزة علjى الشjبكة         

 .تستطيع إرسال و استقبال البيانات بنجاح
 

في آثير من الشبكات تتشارك األجهjزة بسjلك شjبكة وحيjد ، و          
إذا حاول جهjازان أن يضjعا بياناتهمjا علjى السjلك فjي وقjت واحjد          لهذا  

فإن هذا سjيؤدي الjى حصjول تصjادم ممjا يjؤدي إلjى إعطjاب البيانjات                   
 .المرسلة من آلي الجهازين

 
لهjjذا و لكjjي يjjتم إرسjjال البيانjjات علjjى الشjjبكة بنجjjاح البjjد أن    

 :يتوفر للبيانات ما يلي
 
 .انات أخرى الوصول الى السلك بدون التداخل مع بي-1
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 أن يjjتم تسjjليمها الjjى الجهjjاز المسjjتقبل دون أن تفسjjد نتيجjjة  -2
 .ألي اصطدام

 
الكمبيjjjوترات علjjjى الشjjjبكة يجjjjب أن تسjjjتخدم نفjjjس وسjjjيلة      

 .الوصول
 

 :هناك نوعان من وسائل الوصول
 
 .Contention Methods  وسائل التنافس -1
 
 .Control Methods وسائل التحكم -2
 

jjوع األول يجjjي النjjافس فjjبكة أن تتنjjى الشjjزة علjjى األجهjjب عل
للوصول الى وسط اإلرسال و لكل جهاز حقوق متسjاوية فjي المحاولjة          
إلرسال بياناته، و أول جهاز يستطيع أن يضع بياناته على السلك يكون 

 .له الحق بالتحكم به
 

 فjإن أي  Token Ringأما فjي النjوع الثjاني آمjا فjي شjبكات       
اتjjه إال إذا آjjان لديjjه تصjjريح بjjذلك ، و    جهjjاز ال يسjjتطيع  إرسjjال بيان 

 .عملية اإلرسال تتم وفقا لتسلسل أو تتابع محدد لألجهزة على الشبكة
 

 :هناك وسائل وصول مختلفة و من أهمها 
 
1- CSMA/CD ( Carrier-Sense Multiple 

Access/Collision Detection)  أو تحسس الناقل متعدد الوصول 
 . مع اآتشاف التصادم

 
2- CSMA/CA ( Carrier-Sense Multiple 

Access/Collision Avoidance) ددjjjjjل متعjjjjjس الناقjjjjjأو تحس 
 .الوصول مع تجنب التصادم

 
3- Token Passing. 
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 .Demand Priority أولوية الطلب -4
 

 أو تحسjس الناقjل متعjدد الوصjول      CSMAيقصد بالمصjطلح    
بيانjات علjjى  أن األجهjزة علjى الشjبكة لjديها حقjوق متسjاوية إلرسjال ال       

وسط اإلرسال لهذا هي متعددة الوصول ، آما أن هذه األجهزة تستطيع    
 .تحسس السلك لتعرف فيما إذا آان هناك أي إشارات تمر على السلك

 
 : الى قسمين CSMAتنقسم 

 
1- CSMA/CD. 
 
2- CSMA/CA. 
 

آال النوعان السjابقان ينتميjان الjى النjوع التنافسjي مjن وسjائل             
 .Contention Methodsالوصول 
 

إذا أراد الكمبيjjjjjوتر أن يرسjjjjjل بياناتjjjjjه باسjjjjjتخدام الوسjjjjjيلة     
CSMA/CD             نjد مjال ليتأآjط اإلرسjى وسjفإن عليه أوال أن يتسمع ال 

خلوه من اإلشارات ، فإن وجد أي إشارات فإنه يدخل في نمط اإلنتظار  
Defer Mode. 

 
فjjي أول فرصjjة يتحسjjس فيهjjا الجهjjاز أن السjjلك فjjارغ مjjن أي 

 .إنه يقوم بإرسال بياناتهف إشارة 
 

فرصة حدوث إصطدام للبيانjات واردة باسjتخدام هjذه الطريقjة      
ألنjjه فjjي أي لحظjjة مjjا هنjjاك احتمjjال أن يقjjوم جهjjازان بتحسjjس السjjلك  
ليجjjداه فارغjjا مjjن أي إشjjارات فيقومjjا بإرسjjال بياناتهمjjا معjjا فjjي وقjjت  

 .واحد مما يسبب التصادم
 

عjن إرسjال البيانjات و       عند اآتشاف التصادم يتوقف الجهازان      
 الى باقي األجهزة إلعالمها Jam Signalيرسالن بدال من ذلك إشارة 

بحدوث التصادم و تنبيهها الjى عjدم نسjخ البيانjات مjن السjلك ألن هjذه                   
 .البيانات قد أصبحت معطوبة بسبب التصادم
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اآلن يجب على الجهازين أن ينتظرا فترة عشjوائية لكjل منهمjا      

لjjة اإلرسjjال ممjjا يقلjjل مjjن احتمjjال حjjدوث تصjjادم    قبjjل أن يعيjjدا محاو
 .جديد

 
نظرا للتوهين الذي يصيب اإلشارات المرسلة الى مسافة بعيدة      

 تعمل في حjدود مسjافة ال       CSMA/CDفإن آلية اآتشاف األخطاء في      
 . آيلومتر2.5تزيد عن 
 

 وسيلة سريعة للوصول و لكن مjع زيjادة          CSMA/CDتعتبر  
ة تصjjبح غيjjر فعالjjة نظjjرا ألن الشjjبكات  حجjjم الشjjبكة فjjإن هjjذه الوسjjيل 

األآبر تكون عرضة أآثر لحصjول تصjادم بjين البيانjات و ذلjك راجjع              
 :لألمور التالية

 
 ألن عjjددا أآبjjر مjjن المسjjتخدمين يحjjاولون الوصjjول الjjى     -1

 .وسط اإلرسال
 
 . ألن بيانات أآثر يتم توليدها و تبادلها على الشبكة-2
 

 . فقط للشبكات الصغيرة مناسبةCSMA/CDلهذا فإن وسيلة 
 

 تحjjاول منjjع حjjدوث التصjjادم و CSMA/CAالوسjjيلة الثانيjjة 
ذلك بأن آل آمبيوتر يرسل إشارة تشير الى نيته بإرسال بيانات و ذلjك      
قبل أن يقوم فعليا بإرسال بياناته، و هو يقوم بذلك بإرسال إشارة حجjز              

Reservation Burstارة باقي  للبيانات قبل اإلرسال ، تخبر هذه اإلش
األجهزة  أن هناك إرسال للبيانات على وشك الحjدوث ألال يقjوم جهjاز          
آخjjر بإرسjjال بياناتjjه فjjي نفjjس الوقjjت و هjjذا األمjjر يقلjjل مjjن احتمjjال      
حدوث تصادم و لكنه ال يمنعه بشjكل آامjل ألنjه إذا الحظjتم معjي فjإن                   
هناك احتمال أن يقjوم جهjازان بإرسjال إشjارة الحجjز فjي نفjس الوقjت          

دي مjjن جديjjد لحصjjول تصjjادم بjjين اإلشjjارتين و يكjjون علjjى     ممjjا يjjؤ 
 .الجهازين محاولة اإلرسال من جديد فيما بعد
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نظjjرا ألن آjjل جهjjاز يحتjjاج الjjى إرسjjال إشjjارة قبjjل اإلرسjjال   
الفعلي للبيانات فإن هذه الوسيلة تعتبر بطيئة و لهذا فإنها أقjل اسjتخداما              

 .من غيرها من الوسائل
 

 فإن آل جهاز يرسل مرة واحدة Token Passingفي وسيلة 
ثم ينتظر دوره من جديد في تسلسل معين بحيث يjتمكن جميjع األجهjزة      
مjjن إرسjjال بياناتهjjا دون أي احتمjjال لحjjدوث تصjjادم ، وهjjذه الوسjjيلة     

 .تنتمي الى وسائل التحكم
 

قjjد سjjبق أن شjjرحت طريقjjة عمjjل هjjذه الوسjjيلة فjjي الjjدرس         
 .ا عند الحاجةالخامس و الدرس الثاني عشر فليرجع إليهم

 
 أنها من Token Passingأحب أن أضيف فيما يخص وسيلة 

الممكن اسjتخدامها فjي آjل مjن الشjبكات ذات تصjميم الناقjل و تصjميم                   
 .الحلقة

 
إلستخدام هjذه الوسjيلة فjي شjبكات الناقjل فjإن آjل جهjاز علjى            
الشبكة يخصص له رقم محدد و ترتب أرقام األجهزة بشكل تنازلي ، و     

اإلشjjارة مjjن الjjرقم الكبيjjر الjjى األصjjغر منjjه بالترتيjjب أمjjا   يjjتم تمريjjر 
الجهاز صاحب الرقم األصغر من بين األجهزة فإنه يمرر اإلشارة الjى            

 .الجهاز  صاحب أآبر رقم
 

آل جهاز يحتوي علjى جjدول بعنjاوين األجهjزة التjي تسjبقه و          
 .األجهزة التي تليه

 
الjى آخjر    أما في شjبكات الحلقjة فjإن اإلشjارة تنتقjل مjن جهjاز                 

 .على مدار الحلقة
 

  Demand Priorityالوسيلة األخيرة وهي أولوية الطلب أو 
تعتبر وسيلة جديدة نسبيا و تستخدم مع شبكات إثرنت السريعة من نوع 

100VG-AnyLAN و هي تتوافق مع المعيار IEEE 802.12. 
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تعتبjjر هjjذه الوسjjيلة مjjن وسjjائل التنjjافس ، فjjاإلجهزة تتنjjافس       
الوسط و هنjاك احتمjال أن يقjوم أآثjر مjن جهjاز بإرسjال           للوصول الى   

 .بياناته على السلك و لكن دون حدوث تصادم 
 

 مكjررات اإلشjارة أو      100VG-AnyLANتستخدم شjبكات      
 .المجمعات للمساعدة في توجيه البيانات الى األجهزة المختلفة

 
أي جهاز يريد اإلرسال يقjدم طلبjا للمجمjع ليقjوم بتوجيهjه الjى        

 المطلjjوب و آjjل طلjjب يكjjون لjjه أولويjjة محjjددة بحيjjث إذا تسjjلم الجهjjاز
المجمع طلبين من جهjازين مختلفjين فإنjه يقjوم بخدمjة الطلjب صjاحب                 
األولويjjة األعلjjى فjjإذا تسjjاوى الطلبjjان فjjي األولويjjة فإنjjه يقjjوم بخدمjjة     

 .الجهازين معا بالتبديل بينهما بشكل متوازن
 

 :نظرا للتاليتعتبر هذه الوسيلة أآثر فاعلية من غيرها 
 
 . نظام التشبيك المستخدم الفريد من نوعه-1
 
 . استخدامها المجمعات لتوجيه عمليات اإلرسال-2
 

باسjjتخدام هjjذه الوسjjيلة تسjjتطيع األجهjjزة أن ترسjjل و تسjjتقبل   
البيانات في نفjس الوقjت و لتحقيjق ذلjك فjإن آjل جهjاز يسjتخدم حزمjة               

 .أنظر الصورة.شبكةمكونة من أربع أزواج من األسالك ليتصل مع ال
 

 
 

 25آjjل زوج مjjن األسjjالك يسjjتطيع إرسjjال اإلشjjارات بتjjردد    
 .ميجاهيرتز
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 :ملخص الدرس 

 
وسjjائل التنjjافس و  : هنjjاك نوعjjان مjjن وسjjائل الوصjjول همjjا     

 .وسائل التحكم
 

 :األنواع األربعة لوسائل اإلتصال هي 
 

CSMA/CD التصادم محتمل   
 

CSMA/CAالتصادم أقل احتماال  
 

Token Passingال يحدث تصادم  
 

Demand Priorityال يحدث تصادم  
 

 الثjjاني الرجjjاء  MCSEغjjدا بjjإذن اهللا سjjأطرح اختبjjار دورة   
 .المشارآة
 

 الدرس القادم بعد اإلختبار سيكون إن شاء اهللا بعنوان
أوال المودمjjjjjات و مكjjjjjررات :  مكونjjjjjات الشjjjjjبكة الواسjjjjjعة 

 .اإلشارة
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 امسة و العشرون الحلقة الدراسية الخ
 

 :مكونات الشبكة الواسعة
 

 المودمات و مكررات اإلشارة: أوال 
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء اهللا البنود التالية 
 
 لتكوين شبكات النطاق LAN وصف لكيفية توسيع شبكات  -1

 .WANالواسع 
 
 . وصف لطريقة عمل المودمات-2
 
و المودمjات   Synchronous وصف للمودمات المتزامنjة     -3

 .Asynchronousغير المتزامنة 
 
 وصjjjjف لماهيjjjjة مكjjjjررات اإلشjjjjارة و ذآjjjjر مميزاتهjjjjا و  -4
 .عيوبها

 
يمكjjjن باسjjjتخدام مكونjjjات اتصjjjال خاصjjjة توسjjjيع الشjjjبكات     
المحلية للحصول على شبكة تدعم إيصال البيانات عبر مسافات بعيjدة،           

 Wide Areaو هjjjذا مjjjا يطلjjjق عليjjjه شjjjبكات النطjjjاق الواسjjjع     
Networks (WAN). 

 
 تفصjل   LAN عjادة بjالربط بjين شjبكات          WANتقوم شبكات   

 : بينها مسافات شاسعة ، و هذه الروابط تتضمن 
 
 . أسالك ألياف بصرية-1
 
 . موجات ميكروويف-2
 
 . اتصاالت عبر األقمار الصناعية-3
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 . أنظمة األسالك المحورية-4
 

يjjة ، و مjjع نمjjو الشjjرآات و توسjjعها تنمjjو معهjjا شjjبكاتها المحل
هناك بعض المظاهر التي تشير الjى أن شjبكتك المحليjة أصjبحت علjى       
حافة اإلنهيار و أن قjدرة اسjتيعابها شjارفت علjى اإلنتهjاء ، و مjن هjذه          

 :المظاهر
 
 . أن سلك الشبكة أصبح مزدحما بحرآة البيانات-1
 
 . مهام الطباعة تحتاج الى و قت إنتظار طويل-2
 
 . طويل لإلستجابة تحتاج التطبيقات الى وقت-3
 

ليس من الممكن توسيع الشبكة أو تحسين أداءها بمجرد إضافة    
 .بعض الكمبيوترات أو األسالك للشبكة

 
هنjjاك بعjjض المكونjjات التjjي تسjjتطيع زيjjادة حجjjم الشjjبكة و        

 :توسيع قدراتها و ذلك بعمل ما يلي
 
 تقسيم الشبكات المحلية الموجودة لدينا الى عدة أقسام بحيث -1

 .لكل قسم شبكة محلية خاصة بهيصبح 
 
 . ربط شبكتين محليتين منفصلتين معا-2
 
 ربط شjبكة محليjة مسjتقلة بمجموعjة مjن الشjبكات المحليjة               -3

 .المرتبطة معا لتكوين شبكة آبيرة شاملة
 

 :تتضمن مكونات توسيع الشبكة ما يلي
 
 .Modems المودمات -1
 
 .Repeaters مكررات اإلشارة -2
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 .Bridges جسور -3
 
 .Routers الموجهات -4
 
 أو Brouters الموجهjjjjjjjjjات متعjjjjjjjjjددة البروتوآjjjjjjjjjوالت  -5

Multiprotocol Routers. 
 
 .Gateways البوابات -6
 

عندما تكون الكمبيوترات أو الشبكات بعيدة عjن بعjض لدرجjة         
تصعب معها ربطهjا معjا باسjتخدام أسjالك الشjبكة اإلعتياديjة فإنjه مjن                  

 . باستخدام أسالك الهاتفالممكن تحقيق اتصال بينها
 

تسمى هذه األجهزة أو المكونات التي تحقق مثل هjذا اإلتصjال            
Modems )        اjjين همjjن آلمتjjأخوذ مjjم مjjذا اإلسjjوهMOdulator و 

DEModulator(   ا أنjjjتطيع بمفردهjjjا ال تسjjjالكمبيوترات بمفردهjjف ،
تتبادل البيانات عبر خطوط الهاتف ، فالكمبيوترات تتعامل مع البيانات          

نبضjjjات إلكترونيjjjة رقميjjjة بينمjjjا خطjjjوط الهjjjاتف ال تحمjjjل سjjjوى       آ
 .النبضات التماثلية

 
النبضjjjات الرقميjjjة لهjjjjا قيمتjjjان فقjjjط صjjjjفر أو واحjjjد بينمjjjjا      
اإلشارات التماثلية هي عبارة عن منحنى يمكن أن يمثل عددا ال منتهي           

 .من القيم
 

 :لنر آيف يعمل المودم 
 
يل إشارات الكمبيوتر  عند الجهاز المرسل يقوم المودم بتحو-1

 .الرقمية الى إشارات تماثلية
 
 . تنتقل هذه اإلشارات التماثلية عبر خطوط الهاتف-2
 
 عنjjد الجهjjاز المسjjتقبل يقjjوم المjjودم بعمليjjة عكسjjية فيحjjول  -3

 .أنظر الصورة.اإلشارات التماثلية الى إشارات رقمية يفهمها الكمبيوتر
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 :تنقسم المودمات الى قسمين 
 
1-  Internalداخلي و يرآب داخل جهاز الكمبيوتر . 
 
2- External          لكjتخدام سjخارجي و يتصل مع الكمبيوتر باس 

 .RS-232تسلسلي 
 

أنظjر  .RJ-11تتصل المودمات بخjط الهjاتف باسjتخدام مشjبك      
 .الصورة

 

 
 

هنjjjاك نوعjjjان مjjjن خطjjjوط الهjjjاتف يمكjjjن اسjjjتخدامها مjjjjع        
 :المودمات



 

228 

 
1- dial-up network lines يjjjاتف    و هjjjوط الهjjjخط 
 .اإلعتيادية
 
2- leased linesالخطوط المؤجرة . 
 

مjjjع النjjjوع األول أي خطjjjوط الهjjjاتف اإلعتياديjjjة فjjjإن علjjjى     
المستخدم أن يجري إتصاال في آjل مjرة يريjد فيهjا اسjتخدام المjودم، و              
تعتبjjر هjjذه الطريقjjة بطيئjjة و غيjjر فعالjjة فjjي إرسjjال البيانjjات و أآبjjر      

 . آيلوبت في الثانية56 تتجاوز سرعة ممكن الحصول عليها ال
 

 24بينما النوع الثاني أو الخطوط المؤجرة فهي جjاهزة طjوال     
ساعة و ال تحتاج إلجراء أي اتصال مع آjل اسjتخدام للمjودم ، آمjا أن                 
جjjودة هjjذه الخطjjوط أآبjjر مjjن جjjودة خطjjوط الهjjاتف المخصصjjة لنقjjل  

نيjة و   آيلوبjت فjي الثا  64الصوت ، أمjا سjرعتها فهjي تتjراوح مjا بjين        
 . ميجابت في الثانية أو أآثر45

 
تقjاس سjjرعة المjjودم بالبjت فjjي الثانيjjة أو بمقيjاس آخjjر يسjjمى    

 فjjي الثانيjjة ، يمكjjن فهjjم البjjاود بأنjjه سjjرعة تذبjjذب موجjjة   Baudبjjاود 
الصوت التي تحمل البت من البيانjات عبjر خطjوط الهjاتف ، فjي بدايjة        

  jjjدل البjjjة و معjjjي الثانيjjjت فjjjدل البjjjان معjjjات آjjjة الثمانينjjjي الثانيjjjاود ف
متساويين فكل قمة موجة أو قاعها آانت قادرة على حمل بت واحد من             
البيانات ، أما اآلن و مع تطورات تقنية ضغط البيانات فjإن آjل قمjة أو          
قاع موجة تستطيع حمل أآثر من بت واحد فمثال حاليا إذا آانت سرعة           

 البيانjات   بjاود فjي الثانيjة فإنjه يسjتطيع إرسjال      28.800المودم تساوي   
 . بت في الثانية115.200بسرعة قد تصل الى 

 
 theفjjي نهايjjة الثمانينjjات قjjام اإلتحjjاد الjjدولي لإلتصjjاالت      

International Telecommunications Union (ITU (
بتطوير معايير لضغط البيانات ليتم دعمها من قبjل مصjنعي المودمjات        

 يحjدد المعيjار    و تتكون مjن رقjم  V، و تعرف هذه المواصفات بسلسلة      
 :المطلوب، و تتضمن هذه المعايير ما يلي
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1- V.22bis   - 2400 bps 
 
2- V.32      - 9600 bps 
 
3- V.32bis   - 14,400 bps 
 
4- V.32terbo - 19,000 bps 
 
5- V.34      - 28,800 bps  
 
6- V.34bis   - 33.600 bps 
 
7- V.90      - 57,000 bps 
 

 jjان إلرسjjاك طريقتjjا  هنjjات وفقjjتخدمهما المودمjjات تسjjال البيان
 :لبيئة اإلتصال التي تعمل فيها 

 
 .asynchronous غير متزامنة -1
 
 .synchronous متزامنة -2
 

في اإلتصاالت غير المتزامنة ترسjل البيانjات علjى شjكل تيjار         
متتابع و مستمر من اإلشارات و يتم تحويل آل رمjز أو حjرف أو رقjم          

 و يjتم الفصjjل بjjين آjjل سلسjلة والتjjي تليهjjا ببjjت   الjى سلسjjلة مjjن البتjjات 
 و بjjت يشjjير الjjى نهايjjة السلسjjلة  Start Bitيشjjير الjjى بدايjjة السلسjjلة  

Stop Bit     اjتقبل أن يتفقjل و المسjودم المرسjو يجب على آل من الم ، 
على تتابع بت البداية و النهاية، و هذه اإلتصاالت تسمى غيjر متزامنjة              

وقيت لتنسيق اإلرسال بين الجهjاز المرسjل   ألنها ال تستخدم أي نظام للت   
و الجهjjاز المسjjتقبل، فالجهjjاز األول ببسjjاطة يرسjjل البيانjjات و الجهjjاز  
الثاني بنفس البساطة يستقبلها ثم يجري عليها اختبارا ليتأآد من تطjابق            
البيانات المرسلة و المستقبلة و يكون ربع البيانات المرسلة عبjارة عjن             

حتمjال حjدوث أخطjاء فjإن البيانjات المرسjلة            معلومات تحكم و نظرا إل    
  يسjjتخدم لغjjرض Parity Bitتكjjون تحتjjوي علjjى بjjت خjjاص يسjjمى 
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فحص البيانات و التأآد من خلوها من أخطاء و ذلك بالتأآد من تساوي             
 .عدد البتات المرسلة والمستقبلة

 
تصل سرعة إرسال البيانات باستخدام اإلتصjاالت الالمتزامنjة     

الثانية و باستخدام تقنيات الضjغط تصjل السjرعة         بت في    33.400الى  
 . بت في الثانية115.200الى 

 
 :يعتمد أداء اإلتصاالت الالمتزامنة على عاملين

 
1- Channel Speed   ذيjjل الjjو العامjjاة و هjjرعة القنjjأو س 

 .يصف مدى سرعة وضع البتات من البيانات علىقناة اإلتصال
 
2- Throughputدار المعjjjاس لمقjjjو مقيjjjدة  و هjjjات المفيjjjلوم

التjjي تعبjjر قنjjاة اإلتصjjال و مjjن الممكjjن زيjjادة هjjذا المقjjدار باسjjتخدام      
تقنيات الضغط و التي تعمل على إزالة العناصر العاطلة و غير المفيدة            

 .أو األجزاء الفارغة من البيانات المرسلة
 

و بالتحكم الجيjد بالعjاملين السjابقين مjن الممكjن تحسjين األداء            
 .بشكل ملحوظ

 
 اإلتصjjjاالت المتزامنjjjة فتسjjjتخدم نظjjjام توقيjjjت لتنسjjjيق      أمjjjا

اإلتصjjjال بjjjين الجهjjjازين المرسjjjل و المسjjjتقبل، فjjjي هjjjذا النjjjوع مjjjن    
 يjjتم Framesاإلتصjjاالت فjjإن مجموعjjات مjjن البتjjات تسjjمى إطjjارات  

فصjلها و إرسjالها عبjر األسjjالك ، و حيjث أن البتjات ترسjل و تسjjتقبل       
دام بت بداية و بت توقف في نظام زمني محدد فليس هناك حاجة إلستخ

فاإلرسال يتوقف مع نهاية اإلطار و يبدأ من جديد مع بداية إطjار جديjد        
، و في حالjة حjدوث أخطjاء يjتم ببسjاطة إعjادة إرسjال البيانjات و هjذا                      

 .النظام يعتبر أآثر فعالية من النظام السابق
 

أمjjا البروتوآjjوالت األساسjjية المسjjتخدمة فjjي هjjذا النjjوع مjjن      
 :هي اإلتصاالت ف

 
1- Synchronous Data Link Control  (SDLC). 
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2- High-level Data Link Control  (HDLC). 
 
3- Binary Synchronous  Communications 

Protocol (Bisync). 
 

تقوم بروتوآوالت اإلتصاالت المتزامنة بالقيjام بمجموعjة مjن           
 :المهام ال تستخدم في اإلتصاالت الالمتزامنة وهي 

 
 .تقسيم البيانات الى إطارات -1
 
 . إضافة معلومات تحكم-2
 
 . فحص للمعلومات لتوفير تحكم باألخطاء-3
 

تعتبjر المودمjات المتزامنjة أغلjى و أآثjر تكلفjة مjن المودمjjات        
الالمتزامنة و ذلك ألنها تحتوي على مكونات خاصjة لتحقيjق التjزامن،        

 .و تعتبر المودمات غير المتزامنة األآثر إنتشارا
 

آمjjjjjا ذآرنjjjjjا فjjjjjي دروس سjjjjjابقة فjjjjjإن مكjjjjjررات اإلشjjjjjارة   
Repeaters              ىjا الjد انتقالهjارة عنjوهين اإلشjتستخدم لمعالجة مشكلة ت 

مسjjافة طويلjjة فتقjjوم هjjذه المكjjررات باسjjتقبال هjjذه اإلشjjارات ثjjم تعيjjد   
توليjjدها و تقويتهjjا ثjjم ترسjjلها مjjرة أخjjرى ممjjا يسjjمح لهjjذه اإلشjjارات     

أن تضjjعف أو تتالشjjى ، و يعتبjjر  بالوصjjول الjjى مسjjافات بعيjjدة دون   
استخدام مكررات اإلشارة وسjيلة لتوسjيع الشjبكات المحليjة و لكjن مjع                 
اشتراط إلستخدام نفس البروتوآوالت على آلي الشبكتين الموصjولتين         
بواسطة مكرر اإلشارة لهذا فمكرر اإلشارات ال يستطيع توفير إتصjال         

كjjjررات ، آمjjjا أن مToken Ringبjjjين شjjjبكات إثرنjjjت و شjjjبكات  
اإلشارة ال تستطيع ترجمة أو فلترة اإلشارات آما أن آلي أقسام الشبكة          
المتصلة بواسطة مكرر اإلشارة يجب أن تستخدم نفس وسيلة الوصjول    

، و لكنهjjا تسjjتطيع الوصjjل بjjين   Access Methodلوسjjط اإلرسjjال  
أنواع مختلفة من وسائط اإلتصjال مثjل األسjالك المحوريjة مjع أسjالك         

 .ريةاأللياف البص
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تعتبjjر مكjjررات اإلشjjارة وسjjيلة غيjjر مكلفjjة لتوسjjيع الشjjبكات  
المحلية و لكنهjا قjد تعjاني مjن بعjض المشjاآل فهjي ال تفلتjر و ال تمنjع               
تدفق مرور البيانات المعطوبة أو المسببة للمشاآل و بالتالي فإن حدثت         
مشكلة ما في أحد أقسام الشبكة فإنها تنتقل الى بjاقي األقسjام ، آمjا أنهjا         

 الjى جميjع األقسjام و    Broadcast Stormسjتمرر عاصjفة إنتشjارية    
التي تحدث عندما تنتشر على الشبكة الكثير من الرسjائل الموجهjة الjى              
جميjjjع المسjjjتخدمين بحيjjjث يصjjjبح عjjjددها مقاربjjjا للقjjjدرة اإلسjjjتيعابية 

 .  للشبكة
 

 :ملخص الدرس
 

ل تنقسم المودمات الى داخلية و خارجية ، و وفقا لنوع اإلتصjا          
 .فإنها تنقسم الى متزامنة و غير متزامنة

 
تعتبjjر مكjjررات اإلشjjارة وسjjيلة غيjjر مكلفjjة لتوسjjيع الشjjبكات  
المحليjة و لكنهjjا تعjjاني مjjن بعjjض المشjاآل نظjjرا ألنهjjا ال تقjjوم بفلتjjرة   

 .البيانات التي تمر من خاللها
 

مكونjjات الشjjبكة : سjjيكون الjjدرس المقبjjل إن شjjاء اهللا بعنjjوان  
 . الجسورثانيا: الواسعة 
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 الحلقة الدراسية السادسة و العشرون
 

 :مكونات الشبكة الواسعة
 
 الجسور: ثانيا

 
 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء البنود التالية

 
 . وصف لماهية الجسور و آيفية عملها-1
 
 . وصف للجسور المحلية و بعيدة المدى-2
 
م جjjjداول  شjjjرح لكيفيjjjة قيjjjام الجسjjjور بإنشjjjاء و اسjjjتخدا     -3
 .التوجيه

 
 وصف لتصميم الجسور و آيفية تعاملها مع مشكلة الحلقات -4
 .النشطة

 
الجسjjر هjjو جهjjاز يمكjjن اسjjتخدامه للjjربط بjjين العناصjjر علjjى  

 :الشبكة المحلية ، و يمكن تلخيص أهداف عمله في نقطتين
 
 . توسيع الشبكة المحلية-1
 
2- jjم و توزيjjن قسjjر مjjى أآثjjة الjjبكة المحليjjيم الشjjة  تقسjjع حرآ

 .المرور بين هذه األقسام
 

 :الجسر يتمتع بكل مزايا مكررات اإلشارة مثل 
 
 . الربط بين أسالك الشبكة المتشابهة و المختلفة-1
 
 . إعادة توليد البيانات-2
 

 :و هو يتفوق على مكرر اإلشارة في األمور التالية
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 فيما يخص الحد األعلى لعدد      802.3 تجاوز قواعد المعيار     -1

 .جهزة المسموح لها باإلتصال بالشبكة المحليةاأل
 
 . إعادة توليد البيانات و لكن على مستوى الحزمة-2
 
 . توفير أداء أفضل للشبكة-3
 
 الوصjjل بjjين شjjبكات مjjن تصjjاميم مختلفjjة مثjjل إثرنjjت مjjع  -4

Token Ringأنظر الصورة. و تو جيه حزم البيانات بينها. 
 

 
 

اجjjjjة فjjjjي الشjjjjبكات يمكjjjن تفjjjjادي حjjjjدوث أزمjjjjة عنjjjjق الزج 
المزدحمة باستخدام جسر لتقسيم الشjبكة الjى قسjمين ممjا يjوزع حرآjة               
المرور بينهما و يخفjض مjن اإلزدحjام علjى آjل قسjم و سjتكون مهمjة                    
الجسر السماح بمرور حزم البيانات الموجهة من قسjم الjى آخjر بشjرط      
أن يكون عنوان الوجهة في الحزم ينتمjي الjى القسjم الjذي سjتمرر إليjه                  

عنى أنه ال سيمح بمرور حزم البيانات المنتقلة من القسم األول و لكن بم
عنjjوان وجهتهjjا يشjjير أيضjjا الjjى القسjjم األول ممjjا يعنjjي أنjjه ال حاجjjة    
لتمرير مثل هذه الحزم الى القسjم الثjاني و بالتjالي يقjوم الجسjر بمنعهjا                  
من المرور بعكس مكرر اإلشارة الذي سيقوم بكل بسjاطة بتمريjر هjذه              

 مما يؤدي الى شغل القسم الثاني دون حاجة إلى ذلك، و هنا نجjد             الحزم
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أن الجسر يعمل علjى تحسjين و زيjادة فعاليjة الشjبكة ألن آjل قسjم مjن                     
 :أقسام الشبكة سوف يحقق

 
 . التعامل مع عدد أقل من الحزم-1
 
 . عدد أقل من التصادمات-2
 
 . العمل بفاعلية أآبر-3
 

تعمjjل مjjع بروتوآjjوالت تسjjتطيع الجسjjور الjjربط بjjين شjjبكات  
 .OSI و TCP/IP و IPXمختلفة مثل 

 
ال تستطيع الجسور التمييز بين البروتوآوالت المختلفjة و لهjذا      
فهي ال تقوم بالتحويل أو الترجمة من بروتوآول الى آخjر أثنjاء تمريjر      
حزم البيانات بين الشبكات المختلفة بjل تقjوم بjالتعرف علjى الكمبيjوتر                

بقراءة عنوان المسjتقبل فjي رأس الحزمjة و تتjرك            الموجهة اليه الحزم    
مهمة التعرف على البروتوآول للجهjاز المسjتقبل علjى الطjرف اآلخjر            

 .من الشبكة
 

 :تنقسم الجسور الى نوعين
 
 داخليjjjة و ترآjjjب داخjjjل جهjjjاز المjjjزود ، و بعjjjض أنظمjjjة -1

 .التشغيل تدعم استخدام أآثر من جسر داخلي في جهاز المزود
 
 .كون عبارة عن أجهزة مستقلة خارجية و ت-2
 

 :و تقسم الجسور حسب عملها الى قسمين هما
 
 .Local جسور محلية -1
 
 .Remoteجسور بعيدة المدى -2
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تقوم الجسور المحليjة بjالربط بjين األسjالك المحوريjة الثخينjة               
لألقسjjام المختلفjjة مjjن الشjjبكة ، و تكjjون هjjذه األقسjjام متصjjلة بشjjكل         

 .أنظر الصورة.مباشر
 

 
 

بينمjjا الجسjjور بعيjjدة المjjدى فإنهjjا تقjjوم بjjالربط بjjين األسjjالك     
 .المحلية الثخينة و األسالك بعيدة المدى مثل أسالك الهاتف المؤجرة

 
يسخدم هذا النوع من الجسور للتوصيل بين عدة شبكات محلية     
تفصلها مسjافات شاسjعة، و فjي هjذه الحالjة فjإن الجسjر بعيjد المjدى ال               

يعمل جسjران معjا آjزوج  و آjل جسjر يجjب         يعمل و حده بل يجب أن       
أن يتصjjjل بمjjjودم متjjjزامن و الjjjذي يتصjjjل بjjjدوره بخطjjjوط الهjjjاتف      

 .أنظر الصورة.المؤجرة
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تعمل الجسور على مبjدأ أن آjل جهjاز علjى الشjبكة لjه عنjوان           
 .فريد يتم توجيه الحزم وفقا لهذا العنوان

 
تمتلjjjك الجسjjjور بعjjjض السjjjمات الذآيjjjة فهjjjي تسjjjتطيع جمjjjع   

مات عن األجهزة على الشبكة ، و يتم تحديث هذه المعلومات في       المعلو
آل مرة يjتم فيهjا نقjل األجهjزة أو إضjافتها للشjبكة ، ويطلjق علjى هjذه                    

 .Bridge Learningالخاصية اسم تعلم الجسور 
 

تتعرف الجسور على األجهjزة علjى الشjبكة بjأن تقjوم بإرسjال           
       jjبكة و عنjjى الشjjزة علjjل األجهjjى  آjjة الjjائل موجهjjذه  رسjjوم هjjدما تق

األجهزة بالرد فإن الجسjور تتعjرف علjى عناوينهjا و مواقعهjا، و تقjوم          
 Routingبعد جمع هذه المعلومات باستخدامها إلنشاء جjداول توجيjه   

Table. 
 

و هنjjاك طريقjjة أخjjرى تjjتعلم بهjjا الجسjjور و هjjي اإلسjjتماع و   
الكشjjف علjjى حjjزم البيانjjات المjjارة مjjن خاللهjjا، فعنjjدما يتسjjلم الجسjjر    

مة ما فإنه يقوم بمقارنjة عنjوان الكمبيjوتر المرسjل للحزمjة و الjذي         حز
يقرأه من رأس الحزمة مع العناوين المخزنة مسبقا في جدول التوجيه ، 
فإذا لم يعثر الجسر علjى هjذا العنjوان ضjمن جjدول التوجيjه فإنjه يقjوم               
بإضjjjافته للجjjjدول و هكjjjذا يقjjjوم الجسjjjر بالتحjjjديث المسjjjتمر لجjjjدول    

 .التوجيه
 
 يقjjوم الجسjjر بمعاينjjة عنjjوان الكمبيjjوتر المسjjتقبل و الjjذي  آمjjا

يقرأه أيضا من رأس الحزمة التي يتسjلمها و اآلن لنjر مjاذا سjيفعل فjي                  
 :الحاالت التالية

 
نفترض أن الجسر قد وجد عنوان المستقبل ضمن جjدول       : أوال

 :التوجيه ، في هذه الحالة هناك احتماالن
 
انهjا المطلjوب و ذلjك فjي      أن يوجه الجسر الحزمة الjى عنو     -1

حالة أن آان عنوان المستقبل ال ينتمي الى نفس القسم الjذي ينتمjي إليjه          
عنوان المرسل أي أن الجهازين المرسل و المستقبل ينتميان الى أقسjام            

 .مختلفة
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 أن يقوم الجسر يتجاهل هذه الحزمjة و تjدميرها و ذلjك فjي                 -2

القسjم الjذي ينتمjي إليjه      حالة أن آان عنjوان المسjتقبل ينتمjي الjى نفjس              
عنjjوان المرسjjل ففjjي هjjذه الحالjjة ال داعjjي إلسjjتخدام الجسjjر حيjjث أنjjه   
يصل بين أقسام مختلفة بينما الحزمة يجب أن تبقى في نفس القسjم و ال          
تنتقل الى قسم آخر ،و هjذا يعنjي أن الجسjر يقjوم بفلتjرة حjزم البيانjات                    

 .التي تمر من خالله
 
د عنوان المسjتقبل ضjمن جjدول    نفترض أن الجسر لم يج : ثانيا

التوجيه ، في هذه الحالة يقوم الجسر بتوجيه هذه الحزمة الى آل أقسjام           
 .الشبكة ما عدى القسم الذي ينتمي إليه الجهاز المرسل للحزمة

 
تعمل الشjبكات الموسjعة باسjتخدام جسjر واحjد بمسjتوى آبيjر               

 .من البساطة و لكن تعقيدها يزيد مع استخدام عدة جسور
 
كن تنظيم الشبكات التي ترتبط معا باستخدام عدة جسور مjن    يم

 :خالل ثالث تصاميم أساسية هي
 
 .أنظر الصورة.Backbone العمود الفقري -1
 

 
 
 .أنظر الصورة.Cascade التتالي -2
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 .أنظر الصورة.Star النجمة -3
 

 
  

فjjي التصjjميم األول مjjن نjjوع العمjjود الفقjjري تكjjون الجسjjور      
اسjتخدام سjلك منفصjل بمjا يشjبه العمjود الفقjري آمjا فjي                مرتبطة معا ب  
 .الصورةالتالية
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غالبا يكون سلك العمjود الفقjري مjن األليjاف البصjرية لتjوفير               
 .سرعة آبيرة لمسافات بعيدة

 
يسمح هذا التصميم للجسور بالتمييز بين األنjواع المختلفjة مjن            

               jذا يقلjة و هjام المختلفjى األقسjة الjرور الموجهjام   حرآة المjن إزدحjل م
المرور على الشبكة آكل ألن حزم البيانات التي تريد اإلنتقال مjن قسjم             
الjjى آخjjر ليسjjت مجبjjرة بjjالمرور علjjى أقسjjام أخjjرى قبjjل أن تصjjل          

 .الىمرادها 
 

أمjjا فjjي تصjjميم التتjjالي فjjإن أقسjjام الشjjبكة المحليjjة و الجسjjور   
و تكون متصلة معjا واحjدا تلjو اآلخjر لتكjوين خjط مسjتمر و متتjالي ،                     

هذا التصميم يحتاج الى معدات توصيل أقل من التصميم السابق و لكjن          
حjزم البيانjjات المنتقلjة مjjن قسjjم الjى آخjjر يجjjب أن تمjر بjjأي أقسjjام  أو     

 .أنظر الصورة.جسور تفصل بينهما مما يزيد من اإلزدحام على الشبكة
 

 
 

أما فjي التصjميم األخيjر و هjو تصjميم النجمjة فيسjتخدم جسjر                  
 jjدد المنافjjذ متعMultiport Bridge    وjjالك و هjjدة أسjjين عjjربط بjjلل 

 .يستخدم إذا آانت حرآة المرور خفيفة
 

بإضافة الجسور للشبكات الموسعة ، فإن هناك احتمال لحدوث         
حلقات نشطة لتدوير حjزم البيانjات عبjر الشjبكة ممjا يسjبب فjي تعطjل                   

 .الشبكة
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تفتjjرض الجسjjور وجjjود مسjjار وحيjjد بjjين أي جهjjازين علjjى      

 لكjjن إذا تjjوفر أآثjjر مjjن مسjjار فjjإن هjjذا سjjيؤدي الjjى حjjدوث   الشjjبكة و
ازدواج فjjي حjjزم البيانjjات و هjjذا قjjد يjjؤدي الjjى إعjjادة تjjدوير ال نهائيjjة  

 و Broadcast Stormللحزم على الشjبكة ممjا قjد يjؤدي الjى حjدوث       
 .أنظر الصورة.التي شرحناها سابقا

 

 
 

 و لحل هذه المشjكلة تسjتخدم الجسjور خوارزميjات ذآيjة تقjوم               
 :بما يلي

 
 . اآتشاف حدوث حلقات تدور فيها فيها الحزم-1 
 
 إغالق أي مسارات إضافية قد تنتقل عبرها الحزم بحيث ال  -2

 .يبقى سوى مسار وحيد
 

 Spanning Treeأحjjjد الخوارزميjjjات المسjjjتخدمة هjjjي  
Algorithm (STA)  ىjو باستخدامها يصبح برنامج الجسر قادرا عل 

ر ثjjم تحديjjد المسjjار األفضjjل و إعjjداد    الشjjعور بوجjjود أآثjjر مjjن مسjjا   
الجسjjjر إلسjjjتخدام هjjjذا المسjjjار و جعلjjjه المسjjjار األساسjjjي أمjjjا بjjjاقي    
المسارات فيتم فصلها ، و لكن من الممكن إعادة وصلها عند عدم تjوفر   

 .أنظر الصورة.المسار األساسي
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 :ملخص الدرس
 

تتفوق الجسور على مكررات اإلشارة فهي تسjمح بjالربط بjين             
 .تستخدم تصاميم و بروتوآوالت مختلفةشبكات 

 
 .تنقسم الجسور الى محلية و بعيدة المدى

 
العمjjود الفقjjري و  : هنjjاك ثjjالث أنjjواع لتصjjاميم الجسjjور هjjي  

 .التتالي و النجمة
 

تستخدم الجسور خوارزميات ذآيjة لحjل مشjكلة حلقjات تjدوير        
 .حزم البيانات

 
الشjjبكة  سjjيكون الjjدرس المقبjjل إن شjjاء اهللا بعنjjوان مكونjjات      

 .ثالثا الموجهات و البوابات: الواسعة
 

 
 
 



 

243 

 الحلقة الدراسية السابعة و العشرون
 

 مكونات الشبكة الواسعة
 

 الموجهات و البوابات: ثالثا
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء اهللا البنود التالية
 
 .Routers وصف لعمل الموجهات -1
 
الحاالت التي  سرد لإلختالفات بين الجسور و الموجهات و       -2

 .يستخدم فيها آل منهما
 
 و سjjjرد ميزاتهjjjا و  Gateways وصjjjف لعمjjjل البوابjjjات  -3
 .عيوبها

 
 هو جهاز يسjتخدم لتوسjيع الشjبكة المحليjة و            Routerالموجه  

يحقق اتصاال في البيئات التي تتكون من أقسام شبكات ذوات تصاميم و 
 .بروتوآوالت مختلفة

 
 :لجسور منهاتقوم الموجهات بأعمال مشابهة ل

 
 . فلترة حرآة المرور بين أقسام الشبكة المختلفة-1
 
 . ربط أقسام الشبكة معا-2
 

و لكنها و بعكjس الجسjور ال تسjمح بمjرور الرسjائل الموجهjة                
 .Broadcast Messagesلجميع المستخدمين 

 
بشكل عام توفر الموجهات تحكمjا أفضjل بحرآjة المjرور بjين              

 .الشبكات
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راءة المعلومjات المعقjدة لعنونjة الشjبكة و          تستطيع الموجهات ق  
التي تحملها حزم البيانات ، آما تستطيع أن تو جه هذه الحزم عبر عدة              
شjjjبكات و تقjjjوم بjjjذلك بتبjjjادل معلومjjjات محjjjددة للبروتوآjjjوالت بjjjين    

 .الشبكات المختلفة
 

آما تقوم الموجهات بمشارآة معلومات التوجيه مع الموجهjات      
 يتjيح لهjا اسjتخدام هjذه المعلومjات إلعjادة             األخرى على الشبكة، وذلjك    

التوجيه حول روابط الشبكة الواسjعة التjي تفشjل فjي تحقيjق اإلتصjال،                
آما تسjتخدم هjذه المعلومjات إلختيjار المنفjذ و المسjار األنسjب لتوجيjه             

 .حزم البيانات التي تتلقاها
 

تسjjتطيع الموجهjjات الjjربط بjjين الشjjبكات المحليjjة و الشjjبكات    
 jjعة بالقيjjول  الواسjjة بروتوآjjام بترجمTCP/IP  ةjjى أدق ترجمjjأو بمعن 

عنjjjوان الوجهjjjة فjjjي حزمjjjة البيانjjjات مjjjن صjjjيغة يفهمهjjjا بروتوآjjjول  
TCP/IP      ولjا بروتوآjيغة يفهمهjى صjة الjفي الشبكة المحلي Frame 

Relayفي الشبكة الواسعة . 
 

يقjjوم الموجjjه بمراقبjjة المسjjارات علjjى الشjjبكة و تحديjjد أقلهjjا     
بيانjjات عبرهjjا ، و فjjي حالjjة أن أصjjبح هjjذا      إزدحامjjا لتوجيjjه حjjزم ال  

المسار الذي تم اختياره مزدحما فjي المسjتقبل فإنjه مjن الممكjن اختيjار             
 .مسار آخر
 

تستخدم الموجهات جداول التوجيه لتحديد عنوان وجهة الحjزم         
 .التي يستقبلها

 
 :يحتوي جدول التوجيه على المعلومات التالية

 
 . جميع عناوين الشبكة-1
 
 .ة اإلتصال بالشبكات األخرى آيفي-2
 
 . المسارات المتوفرة بين موجهات الشبكة-3
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 . تكلفة إرسال البيانات عبر هذه المسارت-4
 

تتعرف الموجهات على أرقام الشبكات التي تسمح لها بالتحدث   
مع غيرها من الموجهات على الشjبكة ، و تتعjرف آjذلك علjى عنjاوين         

 .شبكةالشبكات التي تنتمي لها آل بطاقة 
 

مjjjن المهjjjم أن نالحjjjظ أن جjjjداول التوجيjjjه التjjjي تسjjjتخدمها       
الموجهات تختلف عن تلك التي تستخدمها الجسور، و يكمن اإلخjتالف           
فjjي أن جjjداول التوجيjjه فjjي الجسjjور تحتjjوي علjjى عنjjاوين بروتوآjjول  

MAC هjjjjداول التوجيjjjjوي جjjjjا تحتjjjjبكة، بينمjjjjى الشjjjjاز علjjjjل جهjjjjلك 
بطة معا و ليس على عنوان آjل      للموجهات على عناوين الشبكات المرت    

 .جهاز على الشبكة
 

 توجيه مختلفjة    Algorithmsتستخدم الموجهات خوارزميات    
 :مع جداول التوجيه ، و هذه الخوارزميات تتضمن

 
1- OSPF (Open Shortest Path First) 
 
2- RIP (Routing Information Protocol) 
 
3- NLSP (NetWare Link Services Protocol) 
 

 مjjن النjjوع المسjjمى حالjjة الjjربط أو  OSPFتعتبjjر خوارزميjjة 
Link-Stateو هذا النوع من الخوارزميات يقوم بما يلي : 

 
 . التحكم بعملية التوجيه-1
 
 السjjماح للموجهjjات باإلسjjتجابة السjjريعة ألي تغييjjر يحjjدث -2
 .على الشبكة

 
 نظرا إلحتوائها على قاعدة بيانات آبيرة و معقjدة لتصjاميم            -3

شبكات فإنها توفر معرفة آاملة للموجهات بكيفية اإلتصال بغيرها من ال
 .الموجهات على الشبكة
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 . TCP/IP مدعومة من بروتوآول OSPF تعتبر خوارزمية 

 
تقjjjوم هjjjذه الخوارزميjjjة بjjjالتعرف علjjjى عjjjدد المسjjjارات أو      
 :الوجهات التي ستمر خاللها الحزم و اختيار أنسبها من خالل معرفة

 
 . بين األقسام المرتبطة معاHopsفزات  عدد الق-1
 
 . سرعة المسار-2
 
 . حرآة المرور على آل مسار في الشبكة-3
 
 تكلفjjة اسjjتخدام آjjل مسjjار و مقjjدارها يحjjدد مjjن قبjjل مjjدير    -4
 .الشبكة

 
 فهي تنتمjي للنjوع المسjمى الخوارزميjات          RIPأما خوارزمية   

مjة   و هjي مدعو Distance-Vector Algorithmsموجهjة المسjافة   
 و هjي آمjا هjو واضjح مjن اسjمها       IPX و TCP/IPمن بروتوآوالت  

 .تعتمد على حساب المسافة
 

 Link-State فهي تنتمي للنjوع األول       NLSPأما خوارزمية   
 .IPXو هي مدعومة من بروتوآول 

 
 أآثر فعالية و تحقق إزدحاما      Link-Stateتعتبر خوارزميات   

 .Distance-Vectorأقل على الشبكة من خوارزميات 
 

تعتبر الموجهات أبطأ من أغلب الجسور و ذلك ألن الموجهات 
 .يجب أن تقوم بعمليات معقدة على آل حزمة بيانات تتلقاها

 
عندما تتسلم الموجهات حزم البيانات و التي تكون موجهة الjى        
شبكة بعيدة فإن الموجjه األول يقjوم بتوجيjه الحزمjة الjى الموجjه الjذي                  

 .مطلوب تسليم الحزمة إليهايدير الشبكة البعيدة ال
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بينمjjا تقjjوم حjjزم البيانjjات بjjالمرور مjjن موجjjه الjjى آخjjر يقjjوم    
الموجه باستخراج عنوان المرسل و المستقبل في الحزمة ويقوم بتغيير          
هيئتهمjjا بشjjكل يسjjتطيع بروتوآjjول الشjjبكة المسjjتقبلة فهمjjه و التوافjjق    

و إنمjا تعتمjد فقjط    معه، و لكن عملية التوجيه ال تتم و فقا لهذه العناوين        
 .على عنوان الشبكة المرسلة و المستقبلة

 
 :تتضمن عملية تحكم الموجه بالحزم ما يلي

 
 . منع البيانات المعطوبة من المرور عبر الشبكة-1
 
 . تقليل إزدحام حرآة المرور بين الشبكات-2
 
 استخدام أآثر آفاءة للوصjالت بjين الشjبكات بالمقارنjة مjع              -3
 .الجسور

 
مكjن اسjتخدام نظjام عنونjة الموجjه لتقسjيم شjبكة آبيjرة              من الم 

 .Subnetsإلى أقسام أصغر يطلق عليها عادة 
 

و حيث أن الموجهjات تمنjع مjن مjرور الرسjائل الموجهjة الjى          
 فإنهjjا بالتjjالي تمنjjع مjjن   Broadcast Messagesآjjل المسjjتخدمين  
 .Broadcast Stormsحدوث عواصف 

 
 .مل مع الموجهاتال تستطيع جميع البروتوآوالت الع

 
 :البروتوآوالت التي تعمل الموجهات تتضمن

 
1- DECnet. 
 
2- TCP/IP. 
 
3- IPX. 
 
4- OSI. 
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5- XNS. 
 
6- AppleTalk. 
 

 :أما البروتوآوالت التي ال تعمل مع الموجهات فمنها
 
1- Local Area Transport (LAT)من شرآة ديجيتال . 
 
2- NetBIOS. 
 
3- NetBEUI. 
 

 :ن رئيسيان للموجهات هناك نوعا
 
 .Static موجهات ساآنة -1
 
 .Dynamic موجهات ديناميكية -2
 

 :تتطلب الموجهات الساآنة من مدير الشبكة القيام بالتالي
 
 . إعداد جداول التوجيه و التحكم بها-1
 
 . تحديد الوجهات و المسارات المتوفرة على الشبكة-2
 

شjبكة فjإن مقjدار األمjن        و نظرا ألن هذه المهام موآلة لمjدير ال        
 .يكون أآبر
 

أما الموجهات الديناميكية فهي تتعرف بنفسها على الوجهات و         
المسjjارات علjjى الشjjبكة، و لهjjذا فهjjي تحتjjاج الjjى مقjjدار ضjjئيل مjjن         
اإلعداد و لكنها تعتبر أآثر تعقيدا مjن الموجهjات السjاآنة، و هjي تقjوم                 

ة لتتخjذ القjرار     بإختبار المعلومات مjن الموجهjات األخjرى علjى الشjبك           
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األنسب لتوجيه الحزم عبر الشبكة و يعتمد هذا القرار على عدة عوامل       
 :منها 

 
 . التكلفة-1
 
 . مقدار اإلزدحام عبر المسارات المختلفة-2
 

هناك صفات و وظائف مشترآة بين الجسور و الموجهات ، و  
 :منها

 
 . توجيه الحزم بين الشبكات-1
 
 . الشبكات الواسعة إرسال البيانات عبر وصالت-2
 

و أحيانjjا قjjد يخلjjط المjjرء بjjين الجهjjازين ، و لكjjن يكمjjن سjjر      
 :التفريق بينهما في حزم البيانات و التي تساعد على

 
 . فهم ماهية الجسور و الموجهات-1
 
 . التمييز بين الجسور و الموجهات-2
 
 اتخjjاذ القjjرار المناسjjب فjjي اختيjjار الجسjjور أو الموجهjjات   -3

 .لمطلوبلتحقيق الغرض ا
 

يمكن رؤية الفرق األساسي إذا عرفنا أن الجسر ال يرى سjوى            
عنوان الجهاز المرسل و عنوان الجهاز المستقبل و إذا لم يتعرف علjى         
عنوان الجهاز المستقبل فإنه يقوم بتمرير الحزمjة الjى الjى آjل األقسjام          
مjjا عjjدى القسjjم الjjذي انطلقjjت منjjه ، اآلن إذا آانjjت الشjjبكة صjjغيرة و    

ها قليلة فال مشكلة و لكن إذا آانت الشبكة آبيرة و أقسjامها آثيjرة               أقسام
فإن إرسال مثjل هjذه الحزمjة الjى آjل األقسjام و األجهjزة علjى الشjبكة              

 .سيؤدي الى إبطائها بشكل ملحوظ بل ربما أدى ذلك توقفها
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أمjjا بالنسjjبة للموجهjjات فهjjي ال تعjjرف بالتحديjjد أيjjن يقjjع آjjل     
دال من ذلك تعرف عنjوان الشjبكة المختلفjة          جهاز على الشبكة و لكنها ب     

المكونة للشبكة الواسعة آما تعjرف آjذلك عنjاوين الموجهjات األخjرى              
المتصلة بهذه الشبكات لتوجيه الحزم المناسبة إليها ، آمjا أنهjا ال تمjرر      

 Broadcastأبدا الرسjائل الjى آjل المسjتخدمين و تمنjع بjذلك حjدوث        
Storm. 

 
مسjjار وحيjjد بjjين الشjjبكات أمjjا     ال تتعjjرف الجسjjور إال علjjى   

الموجهات فتتعرف على جميع المسارات المتوفرة و تختبرهjا إلختيjار           
األفضل بينها ، و لكن نظرا لتعقيد عمل الموجهات فإنها تمرر البيانات            

 .بشكل أبطأ من الجسور
 

إنطالقا من جميع العوامل السابقة فإنك لسjت بحاجjة إلسjتخدام         
 :لتاليةالموجهات إال في الحاالت ا

 
 . جهازا أو أآثر20 تحتوي أقسام الشبكة لديك على -1
 
 آjjل األقسjjام أو بعضjjها تسjjتخدم بروتوآjjوالت معقjjدة مثjjل    -2
TCP/IP. 
 
 .WAN مع شبكة LAN تحتاج الى توصيل شبكة -3
 

هناك جهاز يجمع بين ميزات آل مjن الجسjور و الموجهjات و     
سjjتطيع أن ، و هjjو يMultiprotocol Router أو Brouterيسjjمى 

يعمل آموجه مع بروتوآول و آجسر مع باقي البروتوآوالت عندما ال           
 .تكون هناك حاجة إلستخدام الموجه

 
 : بالمهام التاليةBrouterيقوم 

 
 . توجيه بروتوآوالت مختارة و قابلة للتوجيه-1
 
 يعمل آجسر للسماح بمرور البروتوآjوالت غيjر المتوافقjة           -2

 .مع الموجهات
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فة أقل و آفjاءة أآبjر مjن اسjتخدام جسjر و موجjه                 يحقق تكل  -3

 .معا
 

 فهjjjي جهjjjاز يjjjربط بjjjين نظjjjامين   Gatewayأمjjjا البوابjjjة أو  
 :يستخدمان
 
 . بروتوآوالت مختلفة-1
 
 . تصميم متباين لحزم البيانات-2
 
 . لغات مختلفة-3
 
 . تصاميم مختلفة-4
 

 :لنأخذ مثاال على البوابات و ليكن بوابة البريد اإللكتروني 
 

 .تستقبل البوابة الرسالة في شكل معين: أوال 
 

تتjjjرجم الرسjjjالة الjjjى شjjjكل جديjjjد يسjjjتطيع المسjjjتقبل      : ثانيjjjا
 .استخدامه
 
 .توجه الرسالة الى مستقبلها: ثالثا

 
تستطيع البوابات ربjط الشjبكات التjي تعمjل فjي بيئjات متباينjة                

 و هي تفعل ذلك بأن تقوم IBM و شبكة أنظمة NTمثل مزود ويندوز 
تسjjلم حjjزم البيانjjات مjjن الشjjبكة األولjjى ثjjم تقjjوم بإزالjjة آjjل معلومjjات  ب

البروتوآjjول منهjjا ثjjم تعيjjد تشjjكيل الحزمjjة و تضjjيف إليهjjا معلومjjات      
البروتوآول المستخدم في الشبكة المستقبلة ، إذًا ما تقوم البوابة بjه حقjا             

 .هو عملية تحويل آاملة من بروتوآول الى بروتوآول آخر
 

ذوات مهمjjة محjjددة ، وغالبjjا يjjتم تjjوفير مjjزود تعتبjjر البوابjjات 
خjjاص فjjي الشjjبكات الواسjjعة للعjjب دور البوابjjة و نظjjرا ألن العمليjjات 
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التي تقوم بها البوابة من تحويjل بjين البروتوآjوالت يعتبjر مjن األمjور          
المستهلكة لذاآرة و موارد الجهاز فإنه يستحسن أن يكون الجهاز القjائم         

 . المهمة و أن ال توآل إليه مهام أخرىبدور البوابة مخصص فقط لهذه
 

 :تتمثل مزايا البوابات فيما يلي
 
 . تقوم البوابات بمهمتها المحددة بكفاءة و فعالية-1
 
 . تخفف من الحمل على باقي األجهزة-2
 

 :أما العيوب فتتمثل بما يلي
 
 . أن مهامها محدودة للغاية-1
 
 . بطئ عملها-2
 
 . مكلفة الثمن-3
 

 :ملخص الدرس
 

تقوم الموجهات بتوجيه البيانات بين عدة شبكات و هي نوعjان     
سjjاآنة و ديناميكيjjة وهjjي ال تتعjjرف إال علjjى عنjjوان الشjjبكة و لjjيس    : 

عنوان الجهاز و تمنع من حدوث عواصف انتشار الرسائل و لكنها أقل  
 .سرعة من الجسور

 
الجهjjاز الjjذي يجمjjع بjjين مزايjjا الجسjjور و الموجهjjات يسjjمى     

Brouter. 
 

 .تقوم البوابات بالتحويل بين البروتوآوالت المختلفة
 

سيكون الدرس المقبل إن شjاء اهللا بعنjوان مبjادئ اإلرسjال فjي            
 .أوال اإلتصاالت التماثلية: الشبكات الواسعة
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 الحلقة الدراسية الثامنة و العشرون
 

 مبادئ اإلرسال في الشبكات الواسعة
 

 اإلتصاالت التماثلية: أوال
 

 : هذا الدرس إن شاء اهللا البنود التاليةسنتناول في
 
 آقنjjjjوات إلتصjjjjاالت Dial-up شjjjjرح روابjjjjط اإلتصjjjjال -1

WAN. 
 
 .WAN شرح للخطوط المؤجرة آقنوات إلتصاالت -2
 
 سرد لمميزات و عيوب لكل مjن المحاسjبة المتصjلة بشjكل              -3

 .Offline و المحاسبة غير المتصلة بشكل مستمر Onlineمستمر 
 

  jا        تستطيع الكمبيjوفرة حاليjاتف المتjوط الهjتخدام خطjوترات اس
 .ألغراض التشبيك

 
 Public Switchedيطلق علjى شjبكة الهjاتف العالميjة اسjم      

Telephone Network (PSTN)  أتjjد أنشjjبكة قjjذه الشjjو ألن ه ،
أصال لنقjل الصjوت فإنهjا بشjكل أساسjي تسjتخدم خطوطjا و اتصjاالت           

 بتحويjل إشjارات الكمبيjوتر    تماثلية ، لهذا فأنت بحاجة الjى مjودم ليقjوم      
 .الرقمية الى إشارات تماثلية تستطيع اإلنتقال عبر خطوط شبكة الهاتف

 
يطلjjق علjjى اإلتصjjال الjjذي تجريjjه باسjjتخدام المjjودم الjjى رقjjم   
هjjاتف متصjjل بjjدوره بمjjودم آخjjر  للjjدخول الjjى شjjبكة الكمبيjjوتر اسjjم     

Dial-up. 
 

ن سjرعات    و اإلشارات التماثلية فإ    Dial-upباستخدام اتصال   
نقل البيانات تكون محدودة بسرعة المودم المستخدم و الjذي ال تتجjاوز            

 . آيلوبت في الثانية56سرعته 
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-Circuit مjjن شjjبكات الjjدوائر التبديليjjة  PSTNتعتبjjر شjjبكة 
Switched Network. 

 
 Switchingيjjتم تحقيjjق اإلتصjjال بواسjjطة مرآjjز التبjjديل    

Center ي اإلتjjين طرفjjالربط بjjوم بjjذي يقjjذا   الjjى هjjافظ علjjال و يحjjص
 .أنظر الصورة.اإلتصال مادام هناك حاجة له

 

 
 

تتمثل المشكلة فjي اإلتصjال عبjر هjذا النjوع مjن الشjبكات هjو               
عدم الثبات في جودة اإلتصال فهي تكون متغيرة و متذبذبة طوال فتjرة      
اإلتصال مما يؤثر سلبا على سرعة و جودة نقjل البيانjات عبjر خطjوط       

 .شبكة الهاتف
 
jjواع و     تقjjن أنjjكيلة مjjاتف تشjjدمات الهjjزودة لخjjرآة المjjدم الش

 :جودات مختلفة لخطوط الهاتف تشمل ما يلي
 
 . و يقدم خدمة صوتيةType 1 النوع األول -1
 
 و يjjوفر خدمjjة صjjوتية مjjع بعjjض  Type 2 النjjوع الثjjاني -2

 .التحكم بالجودة
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 . لنقل الصوت و موجات الراديوType 3 النوع الثالث -3
 
 لنقjjل البيانjjات بسjjرعة تقjjل عjjن     Type 4ع الرابjjع  النjjو-4
 . بت في الثانية1200

 
 خدمة لنقل البيانات فقط بسjرعات  Type 5 النوع الخامس -5
 . بت في الثانية1200أآبر من 

 
 خدمjjة لنقjjل الصjjوت و البيانjjات  Type 6 النjjوع السjjادس -6

 .عبر المسافات البعيدة
 
انات و الصوت عبjر   يسمح بنقل البيType 7 النوع السابع -7

 .خطوط خاصة
 
 لنقل البيانات و الصوت بjين أجهjزة   Type 8 النوع الثامن -8

 .الكمبيوتر فقط
 
 . لنقل الصوت و الفيديوType 9 النوع التاسع -9
 
 مخصصjة إلسjتخدام بjرامج و    Type 10 النjوع العاشjر   -10

 .تطبيقات خاصة
 

  دائمjjة تjjربط بjjينPSTNأمjا الخطjjوط المjjؤجرة فهjjي خطjوط   
موقعين و يتم عادة تأجيرها من مقدم خدمة الهاتف و الjذي يjوفر أيضjا         
أدوات و أجهjjزة خاصjjة للمحافظjjة علjjى اإلشjjارات المنقولjjة عبjjر هjjذه   
الخطوط مjن التjوهين و الضوضjاء و التjداخل، و تكjون هjذه الخطjوط                 
مخصصة فقط للمستخدمين المستأجرين و ال يسjتطيع غيjرهم اسjتخدام          

لخطjjوط تكjjون مكلفjjة نظjjرا ألن مقjjدم الخدمjjة    هjjذه الخطjjوط، و هjjذه ا 
يخصص موارد خاصة لهذه الخطوط سواء تم اسjتخدامها أو لjم يjتم، و          
لكjjن هjjذه التكلفjjة تكjjون غيjjر ذات قيمjjة إذا آانjjت المؤسسjjة المسjjتأجرة  
تنقjل آميjات آبيjرة مjن البيانjjات أو تحتjاج الjى اتصjال مسjتمر بقواعjjد         

 .بياناتها في مكاتبها المختلفة
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يjjق اإلتصjjال باسjjتخدام الخطjjوط المjjؤجرة لjjيس هنjjاك      و لتحق

-Dialحاجة إلجراء اتصال لفتح الخط بين الطرفين آما في اتصاالت           
upففي الخطوط المؤجرة تكون الخطوط مفتوحة طوال الوقت ، . 

 
تjjوفر الخطjjوط المjjؤجرة سjjرعات اتصjjال أآبjjر مjjن خطjjوط      

قjjى هjjذه  نظjjرا إلرتفjjاع و ثبjjات جودتهjjا و لكjjن تب Dial-upاتصjjاالت 
 .السرعات محدودة بسرعة المودم المستخدم

 
توفر أغلب شبكات الهاتف خيار بتأجير شبكة خاصjة ظاهريjة      

Virtual Private Network (VPN).  
 

 تبjدو و  VPN Dial-upالدوائر المستخدمة في شjبكة اتصjال   
آأنها خطوط مؤجرة و لكنها في الحقيقة خطوط عادية ولكن يتم تحقيق     

 من نظام  شjبكة الهjاتف التبديليjة لتjوفير خدمjة مشjابهة       استفادة قصوى 
 .لخدمة الخطوط المؤجرة

 
يعتمد اختيارك للخطوط المjؤجرة أو اإلآتفjاء بخطjوط اتصjال            

Dial-upعلى عاملين هما : 
 
 . التكلفة-1
 
 . آثافة استخدام الخدمة-2
 

فقد تختار الخطوط المؤجرة إذا آنjت تحتjاج الjى اتصjال علjى               
 ، أما إذا آان احتياجك لإلتصال متقطعا أو على فتjرات     ساعة 24مدار  

 . يفي بالغرضDial-upمتباعدة فيكون اختيار 
 

الخطوط المؤجرة التماثلية أصبحت أقل استخداما و حل محلها         
 .الخطوط المؤجرة الرقمية
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اتصjjاالت مسjjتمرة  : هنjjاك نوعjjان إلتصjjاالت المحاسjjبة همjjا   
Online ي تjjتمرة وهjjر مسjjاالت غيjjط أو   ، اتصjjاع الخjjع انقطjjل مjjعم
 .Offlineاإلتصال 
 

و لديه فروع حول الدولة ،  ) إسالمي(لنفترض وجود مصرف    
يقوم الزبائن بإجراء تحويالت الى حساباتهم أثناء النهjار و يjتم تخjزين              
البيانات المتعلقة بهذه التحويالت في أجهزة محليjة فjي فjروع البنjك، و               

 ال تقjjjوم بتحjjjديث  Offline إذا عرفنjjjا أن المحاسjjjبة غيjjjر المسjjjتمرة   
البيانات فوريا ، ففي حالة بنكنا فإنه في نهاية دوام البنك يتم نقل بيانات         
التحjjويالت الjjى الكمبيjjوتر المرآjjزي فjjي الفjjرع الرئيسjjي للبنjjك ليjjتم       
تحjjديث بيانjjات حسjjابات الزبjjائن و لهjjذه الغايjjة يكفjjي اسjjتخدام خطjjوط  

 . إلتمام عملية نقل البياناتDial-upاتصال 
 

آتابة الرسائل و تخزينها ثم نقلها عبر اإلنترنت هو مثjال آخjر             
 فعنjjدما تكتjjب رسjjائل البريjjد اإللكترونjjي ال   Offlineعلjjى اتصjjاالت  

حاجة ألن تكتبها أثناء اتصالك باإلنترنت بل تستطيع آتابتها و تخزينها 
على جهازك و يكفي أن تجري اإلتصjال فقjط عنjدما تريjد إرسjال هjذه                 

بjjنفس الطريقjjة لjjن تتسjjلم رسjjائل البريjjد اإللكترونjjي التjjي الرسjjائل ، و 
أرسjjلت إليjjك إال بعjjد أن تتصjjل بالشjjبكة و تjjدخل الjjى حسjjاب بريjjدك      

 .اإللكتروني
 

 .Onlineلنلق نظرة اآلن على اتصاالت المحاسبة المستمرة 
 

لنسjjتخدم نفjjس مثjjال المصjjرف السjjابق مjjع اخjjتالف بسjjيط أن   
 مباشرة الى الكمبيوتر المرآjزي ليjتم        بيانات تحويالت الزبائن يتم نقلها    

تحjjديث بيانjjات الحسjjابات بشjjكل فjjوري ، فjjإذا قjjام زبjjون مjjا بإيjjداع أو  
سحب مبلغ ما فإن معلومjات رصjيده يjتم تحjديثها فjورا و لتحقيjق ذلjك                 

 .تستخدم خطوط مؤجرة أو شبكة آمبيوتر منفصلة
 

قjjjد تسjjjتخدم بعjjjض المؤسسjjjات آلjjjي النjjjوعين مjjjن المحاسjjjبة 
Online و Offlineوفقا إلحتياجات أقسام المؤسسة . 

 



 

258 

 و هjjو مjjا يطلjjق عليjjه    WANهنjjاك خيjjار آخjjر إلتصjjاالت    
Multiplexing        مjjد ثjjات واحjjط بيانjjداد خjjمح بإعjjذي يسjjو الjjو ه 

 .مشارآة مجموعة من األجهزة الستخدام هذا الخط
 

 و الjذي يعنjي أن       Multilinkingو هذا يختلف عن مصjطلح       
عها معا لزيادة سعة النطjاق لتjوفير اتصjال      عدة خطوط تماثلية يتم تجمي    

 .أسرع
 

 :ملخص الدرس
 

هنjjاك نوعjjان رئيسjjيان إلتصjjاالت خطjjوط الهjjاتف التماثليjjة و  
 . و الخطوط المؤجرةDial-up: هما 

 
 و تسjjتخدم الخطjjوط Onlineتنقسjjم اتصjjاالت المحاسjjبة الjjى  

 .Dialup اتصاالت Offlineالمؤجرة بينما تستخدم 
 

خدمان لتوفير خيjارات إضjافية لإلتصjال        هناك مصطلحان يست  
 .Multilinking و Multiplexing و هما WANالتماثلي لشبكات 

 
سيكون الدرس المقبل إن شjاء اهللا بعنjوان مبjادئ اإلرسjال فjي            

 .ثانيا اإلتصاالت الرقمية: الشبكات الواسعة 
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 الحلقة الدراسية التاسعة و العشرون
 

 بكات الواسعةمبادئ اإلرسال في الش
 

 اإلتصاالت الرقمية: ثانيا
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء اهللا البنود التالية
 
 . مقدمة عن الشبكات الرقمية-1
 
 .Pulse Code Modulation شرح مفهوم -2
 
 .T1, E1, T3, Switched 56 وصف لخدمات -3
 
 .T1 آأجزاء من خدمة DS-1 و DS-0 وصف ل -4
 
 .T1 في خدمة DSU و CSU شرح لدور -5
 

مjjjع أن بعjjjض شjjjبكات الكمبيjjjوتر مjjjا زالjjjت تسjjjتخدم التقنيjjjة   
التماثلية ، فإنه من الممكن القول أن التقنية الرقمية بدأت مرحلة واسjعة       

 .من اإلنتشار
 

تقjjدم الخطjjوط الرقميjjة نقjjال أسjjرع و أآثjjر أمنjjا و خلjjوًا مjjن        
 .األخطاء من الخطوط التماثلية 

 
 و هjي عبjارة   Point to Pointنيjة  تعتمد الخطjوط الرقميjة تق  

عن خطوط رقميjة يjتم اسjتئجارها مjن شjرآات اإلتصjال و تصjل بjين                   
موقjjjع الشjjjبكة المرسjjjلة و الشjjjبكة المسjjjتقبلة و يكjjjون اإلرسjjjال فjjjي       

 .Fullduplexاإلتجاهين في نفس الوقت 
 

اإلتصاالت الرقمية ال تحتاج الى مودم لتوفير اإلتصjال و بjدال     
ترسل من جسر أو موجه مjن خjالل جهjاز يسjمى     من ذلك فإن البيانات   
 Channel Serviceوحjjدة خدمjjة البيانjjات أو  \وحjjدة خدمjjة القنjjاة  
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Unit/Data Service Unit (CSU/DSU)    ازjذا الجهjة هjو مهم 
تحويل اإلشارت الرقمية القياسية للكمبيوتر الى إشارات رقمية متزامنة 

Synchronous و ثنائية القطبية Bipolar.ورةأنظر الص. 
 

 
 

قد ترغب بأن تحمل شبكتك الصوت و البيانات باستخدام نفjس            
الخطوط الرقمية، و حيث أن الصوت يعتبر إشارات تماثلية فال بد أوال            

 .من تحويلها الى إشارات رقمية ليتسنى نقلها عبر الخطوط الرقمية
 

 Pulseهذا التحويل من اإلشارات التماثلية الى الرقمية يسمى 
Code Modulation (PCM)و هو يمر بثالث مراحل  : 

 
 .Sampling أخذ عينات -1
 
 .Quantizing تثبيت القيم -2
 
 .Encoding الترميز -3
 

فjjي المرحلjjة األولjjى يjjتم أخjjذ عينjjات مjjن اإلشjjارة التماثليjjة         
علىفتjjرات منتظمjjة ، و آلمjjا آjjان معjjدل أخjjذ العينjjات أآبjjر آلمjjا آjjان  

 .الصورةأنظر .تمثيل اإلشارة التماثلية أفضل
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في المرحلة الثانية يتم تقريب قيم العينات المأخوذة من اإلشارة 
 .أنظر الصورة.التماثلية الى أقرب عدد صحيح

 

 
 

فjjي المرحلjjة األخيjjرة يjjتم تحويjjل القjjيم العدديjjة الصjjحيحة مjjن  
ليتم بثها ) المتكون من صفر و واحد(النظام العشري الى النظام الثنائي 

 .ر الصورةأنظ.آإشارات رقمية
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آjjل بjjت مjjن البيانjjات يحتjjوي إمjjا علjjى القيمjjة صjjفر أو القيمjjة  
 .أنظر الصورة.واحد

 

 
 

لتمثيل آل قيمة من قيم العينات المأخوذة و المقربjة الjى أقjرب              
 ). بايت1 بت يساوي 8( بت 8عدد صحيح يستخدم 

 
 ، و التjي تسjتخدم زوجjين         T1لنلق نظرة على الخدمة الرقمية      

توفير اتصjال باتجjاهين فjي نفjس الوقjت ، فأحjد األزواج             من األسالك ل  
 .أنظر الصورة.مخصص لإلرسال و الزوج اآلخر لإلستقبال
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 هjjي األآثjjر شjjيوعا بjjين الخطjjوط الرقميjjة   T1تعتبjjر خطjjوط 
 .المستخدمة و هي تستطيع نقل الصوت و الفيديو إضافة للبيانات

 
  ميجابjjت فjjي1.544 الjjى T1تصjjل سjjعة النطjjاق فjjي خطjjوط 

 قنjjاة ظاهريjjة و آjjل قنjjاة تسjjتطيع نقjjل     24الثانيjjة و هjjي مقسjjمة الjjى   
 . آيلوبت في الثانية64البيانات بسرعة تصل الى 

 
 فjي الواليjات المتحjدة و اليابjان و جنjوب      T1تسjتخدم خطjوط   

 و E1أفريقيا فقط أما في غير هذه الدول فتستخدم خدمة مشابهة تسjمى    
 2.048ق الكاملjة لهjا الjى     قنjاة و تصjل سjعة النطjا    32هي مكونjة مjن      

ميجابت في الثانية ، و في هذه الخطوط تستخدم قناتان لحمل معلومjات          
 .التحكم بينما تستخدم الخطوط األخرى لنقل البيانات

 
 آامل أو جزء منه ، يسمى آل جjزء     T1تستطيع استئجار خط    

Fractional T1 (FT1)  هjة    64 و تكون سعة نطاقjي الثانيjت فjآيلوب 
 . لهذا الرقمأو مضاعفات
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 فتjjوفر خطjjوط رقميjjة لنقjjل الصjjوت والبيانjjات   T3أمjjا خدمjjة 
 ميجابjjjت فjjjي الثانيjjjة ، و مjjjن الممكjjjن  45 و 6بسjjjرعة تتjjjراوح بjjjين  

 .T1 ليحل محل عدة خطوط T3استخدام خط 
 

 56 فتوفر سرعة اتصال تصل الى  Switched 56أما خدمة 
لطلjب و ال داعjي   آيلوبت في الثانية ، و هي أقل تكلفة و تسjتخدم عنjد ا          

إلسjjjتئجارها ، و آjjjل جهjjjاز يسjjjتخدم هjjjذه الخدمjjjة يحتjjjاج الjjjى جهjjjاز 
CSU/DSU     ةjjjرى لخدمjjjالمواقع األخjjjال بjjjتخدم لإلتصjjjذي يسjjjو ال 

Switched 56. 
 

 تقسم  T1 لنقل الصوت فإن سعة نطاق       T1عند استخدام خدمة    
 قنjjاة صjjوتية و معjjدل النقjjل لكjjل مjjن هjjذه القنjjوات يطلjjق عليjjه 24الjى  

DS-0 Link. 
 

 عينjة مjن اإلشjارة    8000 بأخjذ مjا معدلjه    DS-0 Linkيقjوم  
 آيلوهيرتز و نحن نعلjم أن آjل         8الصوتية في الثانية الواحدة أي بتردد       

 بjjت إذًا يكjjون معjjدل النقjjل علjjى آjjل قنjjاة 8عينjjة يjjتم تمثيلهjjا باسjjتخدام 
 آيلوبت فjي الثانيjة ، فjي الواليjات المتحjدة      64 بت أو    64000صوتية  

 آيلو بت من البيانات فjي الثانيjة بينمjا المقjدار           56ية تنقل   آل قناة صوت  
 آيلوبت فيستخدم لنقjل معلومjات الjتحكم     8 آيلو بت أي     64المتبقي من   

 .بالقناة
 

 قنjjاة 24 مjjن Digital Signal level 1 (DS-1)تتكjjون 
DS-0 ة        1.544 أيjjاق الكليjعة النطjي سjذه هjة و هjي الثانيjت فjميجاب 

 .T1لخط 
 

 باسjjتخدام جهjjاز  T1وزيjjع سjjعة نطjjاق خطjjوط   يjjتم الjjتحكم بت 
 و هjjو يقjjوم Network Resource Manager (NRM)يسjjمى 

 .بتوفير سعة النطاق التي تتطلبها البرامج المختلفة
 

 لتسjjمح لمقjjدمي  Multiplexing تقنيjjة T1تسjjتخدم شjjبكات  
 .الخدمة بحمل أآثر من مكالمة عبر سلك واحد
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شjارات مjن مصjادر     بجمjع عjدة إ  Multiplexingتقjوم تقنيjة   
  و الذي يقوم بتجميعها معjا   Multiplexerمختلفة داخل جهاز يسمى 

لتبjjjث خjjjالل سjjjلك واحjjjد و فjjjي الطjjjرف المسjjjتقبل يjjjتم األمjjjر بشjjjكل   
 .أنظر الصورة.معكوس

 

 
 
 للحصjول علjى معjدالت       T1من الممكjن تجميjع عjدة خطjوط           

 :إرسال عالية و هناك أربع أنواع لهذه الخطوط المجمعة معا 
 
1- Digital Signal Level 1C (DS-1C). 
 
2- Digital Signal Level 2-Facility (DS-2) 
 
3- Digital Signal Level 3-Facility (DS-3) 
 
4- Digital Signal Level 4-Facility (DS-4) 
 

 :و لمعرفة خصائص آل نوع  أنظر الى الجدول التالي
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  و يتكjjون T1C يسjjتخدم نظjjام الحمjjل DS-1Cفjjالنوع األول 
 قناة صوتية ويستطيع نقل البيانات      48 و قادر على حمل      T1من قناتي   

 . ميجابت في الثانية3.152بسرعة 
 

  و يتكjjون T2 فيسjjتخدم نظjjام الحمjjل DS-2أمjjا النjjوع الثjjاني 
 قنjjاة صjjوتية و يسjjتطيع نقjjل 96 و قjjادر علjjى حمjjل T1 قنjjوات 4مjjن 

 . ميجابت في الثانية6,312البيانات بسرعة 
 

 و يتكون من T3 فيستخدم نظام الحمل DS-3أما النوع الثالث 
 قناة صوتية ويستطيع نقل البيانات    672 و قادر على حمل      T1 قناة   28

 . ميجابت في الثانية44,736بسرعة 
 

 و يتكون من T4 فيستخدم نظام الحمل DS-4أما النوع الرابع 
ع نقjjل  قنjjاة صjjوتية  و يسjjتطي4032 و قjjادر علjjى حمjjل T1 قنjjاة 168

 . ميجابت في الثانية274,760البيانات بسرعة 
 

 يجjب أن  T1قبل بث إشارات الكمبيوتر الرقميjة علjى خطjوط     
  .Mux أو Multiplexerتمر على جهاز 

 Unipolar تنتقل إشارات الكمبيjوتر الرقميjة أحاديjة القطبيjة            
 ليjjjjتم تحويلهjjjjا الjjjjى Multiplexer الjjjjى RS-232Cخjjjjالل وصjjjjلة 

 و يjjتم ذلjjك باسjjتخدام مكjjون داخjjل    Bipolarلقطبيjjة إشjjارات ثنائيjjة ا 
Multiplexer  مىjيس Digital Service Unit (DSU)  مىjو تس 
 . DS-1 Signalsهذه اإلشارات 
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 فيقjدم واجهjة بjين    Channel Service Unit (CSU)أمjا  

DSU و مقدم الخدمة Service Provider. 
 

        jزة و معjيانة أجهjن صjئول عjو المسjة هjدات يعتبر مقدم الخدم
 .اإلتصاالت الرقمية

 
إلختبار اإلرسال الرقمي و التأآد من خلوه مjن أي مشjاآل يjتم        

 و التي يتم خاللهjا إرسjال إشjارة          Loopbackإجراء بضعة اختبارات    
آهربائية عبر الخط الى جميjع المكونjات بشjكل متسلسjل فjإذا اسjتجاب              

نتقال الjى  الجهاز أو المكون لهذه اإلشارة فهو يعمل بشكل جيد و يتم اإل           
الجهاز الذي يليه الى أن يعثر على جهjاز ال يسjتجيب لإلشjارة فيعjرف               

 .أنه هو المسبب للمشكلة
 

 األولjjى آjjان عليهjjا المjjرور عبjjر مبjjدالت  T1أنjjواع خطjjوط 
  قبل أن تصل الى الشبكة المسjتقبلة لهjذا   Analog Switchesتماثلية 

 Compressor/Decompressorآان البد من استخدام جهاز يسمى 
(Codec)      اراتjعلى طرفي آل وصلة رقمية ليقوم بالتحويل بين اإلش 

 .أنظر الصورة.الرقمية و التماثلية 
 

 
 

 .أما الشبكات الحديثة فتكون رقمية من أولها الى آخرها
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 :ملخص الدرس
 

 الرقميjة لنقjل البيانjات و الصjوت و الفيjديو      T1تستخدم خدمjة   
 . ميجابت في الثانية 1,544بسرعة 

 
أما الخدمة الشبيهة بها و المستخدمة خارج الواليات المتحدة و         

 .E1اليابان و جنوب أفريقيا فهي 
 

 T1هناك عjدة خjدمات رقميjة ناتجjة عjن تجميjع عjدة خطjوط                  
 .T4 و T3 و T2 و T-1Cهي 

 
سيكون الدرس المقبل إن شjاء اهللا بعنjوان مبjادئ اإلرسjال فjي            

 . ديلدوائر التب:  ثالثا: الشبكات الواسعة 
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 الحلقة الدراسية الثالثون
 

 مبادئ اإلرسال في الشبكات الواسعة
 

 دوائر التبديل: ثالثا
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء اهللا البنود التالية
 
 .Circuit-Switching شرح لتقنية -1
 
 .Message-Switching شرح لتقنية -2
 
 .Packet-Switching شرح لتقنية -3
 
 فjjي شjjبكات تبjjديل الحjjزم   X.25 شjjرح لعمjjل بروتوآjjول   -4

Packet-Switching. 
 

تقوم أنظمة اإلتصjال علjى مبjدأ تjوفير إتصjال بjين المرسjل و                 
المسjjتقبل و هjjذا ينطبjjق علjjى اإلتصjjاالت الصjjوتية آمjjا ينطبjjق علjjى      

 .إتصاالت البيانات
 

مهما آان وسط اإلرسال المستخدم ، فإن الشبكة عليها أن توفر 
وعا من الربط بين مختلف المستخدمين لتوفير مكالمjات مختلفjة بيjنهم        ن

 .و يتم هذا باستخدام مفاتيح تبديل عند نقاط اإللتقاء
 

 علjى  Switching Dataهناك ثjالث وسjائل لتبjديل البيانjات     
 :الشبكة

 
1- Circuit-Switching. 
 
2- Message-Switching. 
 
3- Packet-Switching. 



 

270 

 
 شjبيهة بشjبكة الهjاتف ، فعنjدما تجjري اتصjاال          الوسيلة األولjى  

هاتفيا فإن الشبكة تخصjص قنjاة خاصjة للمكالمjة تسjتخدم حصjريا مjن                 
 .قبلك

 
 لنقjjل البيانjjات فjjإن علjjى Circuit-Switchingعنjjد اسjjتخدام 

آلjjي الجهjjازين المرسjjل و المسjjتقبل أن يكونjjا متفjjرغين لنقjjل البيانjjات   
من الjدوائر مjن نقطjة الjى أخjرى           بينهما فقط، ثم يتم إنشاء تتابع مؤقت        

بين الجهازين و يتم الربط بين هذه الدوائر معا باستخدام مفاتيح تبjديل،          
ويتم تحقيق اإلتصال فور اإلنتهjاء مjن فتjرة صjغيرة لإلعjداد، و تكjون         

 .أنظر الصورة.سرعة النقل بين الجهازين ثابتة
 

 
 الخصjjائص و المميjjزات Circuit-Switchingتjjوفر أنظمjjة 

 :ليةالتا
 
 أو تحويjjل قيمjjة Reverse Charging التغjjريم العكسjjي -1

 .المكالمة على الطرف اآلخر
 
 .Call Redirect تحويل المكالمة -2
 
 .Incoming Calls only مكالمات واردة فقط -3
 
 .Outgoing Calls Only مكالمات صادرة فقط -4
 
 . إغالق مجموعات المستخدمين عند الطلب -5
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 .Connect when freeالتفرغ  إتصال عند -6
 

 :أما عيوب هذا النظام فتتمثل فيما يلي
 
 مjjع زيjjادة حرآjjة المjjرور عبjjر الشjjبكة فjjإن معjjدالت نقjjل     -1

 .البيانات تصبح منخفضة أي تقل سرعة نقل البيانات
 
 إذا آان الكمبيوتر المستقبل مشغوال أو آانت دوائjر التبjديل     -2

نتظjjار ربمjjا طjjويال الjjى أن  مزدحمjjة فjjإن علjjى الكمبيjjوتر المرسjjل اإل  
 .يفرغ الكمبيوتر المستقبل أو دوائر التبديل

 
 و يعتبر العيjب األساسjي هjو أن هjذا النظjام يخصjص قنjاة                  -3

لإلتصjjال بjjين الجهjjازين بغjjض النظjjر عjjن آميjjة البيانjjات التjjي يjjتم         
إرسjjالها عبjjر القنjjاة ممjjا يعنjjي سjjوء اسjjتخدام لسjjعة النطjjاق فقjjد يjjتم         

 .ن و لكن دون إرسال أي بيانات بينهمااإلتصال بين الجهازي
 
 علjjjjى الجهjjjjjازين المرسjjjjjل و المسjjjjتقبل اسjjjjjتخدام نفjjjjjس   -4

 .البروتوآوالت لتحقيق اإلتصال بينهما
 

 ، فإنjjjjه لjjjjيس مjjjjن Message-Switchingأمjjjjا فjjjjي نظjjjjام 
الضرورة على الجهاز المرسل و المستقبل أن يكونا متصلين فjي نفjس             

تنتقjل بينهمjا فjي الوقjت المناسjب      الوقjت و بjدال مjن ذلjك فjإن الرسjائل       
لكليهمjjا ، آمjjjا أنjjjه ليسjjjت هنjjjاك حاجjjة لتخصjjjيص قنjjjاة إتصjjjال بjjjين   

 .الجهازين
 

لكي نفهم طريقة عمل هذا النظام لنفترض أنك ترسل رسالة ما 
الjjى الكليjjة ، يjjتم بدايjjة إرسjjال الرسjjالة آوحjjدة آاملjjة مjjن جهjjازك الjjى  

بقjراءة عنjوان المسjتقبل     أقرب نقطة مفتاح تبديل ، يقjوم مفتjاح التبjديل            
في الرسالة و من ثم يقوم بتوجيه الرسالة عبر الشبكة الى نقطة التبjديل       
التاليjjة فjjإذا آjjان المسjjار الjjى النقطjjة التاليjjة مشjjغوال فjjإن الرسjjالة يjjتم      
تخزينها في الذاآرة الى أن يفرغ المسار و يتمكن من إرسال الرسالة و    

-Store-and-Forward Messageيطلjjjjق علjjjjى هjjjjذه العمليjjjjة   
Switching              اءjكلة أثنjو باستخدام هذا النظام فإنه عند حدوث أي مش ،



 

272 

إرسال الرسالة فإنه ليس على الكمبيوتر المرسل إعادة إرسjال الرسjالة            
، فكل نقطة تبديل تمر بها الرسالة يتم اإلحتفاظ فيها بنسخة من الرسالة         

               jول المشjع حصjة لموقjرب نقطjإن أقjكلة فjكلة بحيث إن حصلت أي مش
 .تقوم بإعادة إرسال الرسالة الى النقطة التالية

 
يضمن هذا النظام استخداما أمثل لسعة النطاق و يعتبjر مناسjبا            
فjjي الشjjبكات التjjي تسjjتخدم تطبيقjjات ال تحتjjاج الjjى اتصjjال مباشjjر أو     

 .تسليم فوري للبيانات
 

أما عيب هذا النظام فيتمثل في أن المسjتخدم لjيس لjه أي تحكjم             
 .يم الرسالةفي موعد تسل

 
عملية اإلرسال في هذا النظام ال تمر بفترة إعداد و لكjن هنjاك              
وقت أدنى لنقjل الرسjالة عبjر الشjبكة و يعتمjد هjذا الوقjت علjى سjرعة             
الوصالت بين نقjاط التبjديل و علjى الوقjت الjذي يمjر عنjد آjل نقطjة و           
 الذي يتم خالله قراءة الرسالة مjن و الjى الjذاآرة قبjل نقjل الرسjالة الjى             

 .النقطة التالية
 

و من مميزات هذا النظام أنه في حالة أن توفر أآثر من مسjار               
بين نقطتين و آان أحد هذين المسارين مشغوال فإنه من الممكjن توجيjه    

 .الرسالة عبر المسار اآلخر
 

آما من الممكن إعطاء درجة ألهمية و أولوية الرسالة لكي يتم          
 .أولويةإرسالها قبل رسالة أخرى أقل أهمية و 

 
 فيعتبjر أسjرع     Packet-Switchingأما النظjام األخيjر وهjو        

بكثير من النظامين السابقين، و في هذا النظام ال ترسل الرسالة آوحjدة       
متكاملjjة بjjل يjjتم تقسjjيمها الjjى حjjزم صjjغيرة و إرسjjالها و يقjjوم الجهjjاز  
المستقبل بإعادة تجميعها لتكوين الرسالة األصjلية ، و يضjاف الjى آjل               

 .نوان المرسل و المستقبل و معلومات تحكمحزمة ع
 

يطلق على مفjاتيح التبjديل فjي هjذا النظjام اسjم معjدات اتصjال           
 ، و حيث Data Communication Equipment(DCE)البيانات 
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أن حزم البيانjات يjتم إرسjالها بشjكل منفصjل فjإن آjل حزمjة قjد تسjلك                      
بعض الحزم  مسارا مختلفا قبل أن تصل الى وجهتها و بالتالي قد تصل            

قبjjل حjjزم أخjjرى أرسjjلت قبلهjjا ، و لكjjن الجهjjاز المسjjتقبل يقjjوم بإعjjادة 
ترتيبها وفقا لمعلومات التحكم التي تحملها هذه الحjزم و ذلjك باسjتخدام              

 .برامج خاصة
 

 :من مميزات هذا النظام ما يلي
 
 أنه ليس على الجهازين المرسل و المسjتقبل اسjتخدام نفjس              -1

 .ليتصال معاالسرعة و البروتوآوالت 
 
 بما أن حجم الحزم صغير فعند حدوث مشكلة ما فإن إعjادة             -2

 .إرسال الحزمة أسهل بكثير من إعادة إرسال رسالة بأآملها
 
 الحزم تشغل المسارات أو نقاط التبديل لفترة زمنية قصيرة          -3

 .نظرا لصغر حجم هذه الحزم
 

تسjjjjتخدم العديjjjjد مjjjjن شjjjjبكات هjjjjذا النظjjjjام دوائjjjjر ظاهريjjjjة  
Switched Virtual Circuits (SVC)  نjjلة مjjن سلسjjون مjjتتك  

الوصjjالت المنطقيjjة بjjين الجهjjازين المرسjjل و المسjjتقبل و تبقjjى هjjذه      
الدوائر فعالة مادام هناك تحاور بين الجهjازين ، وهنjاك نjوع آخjر مjن            

 Permanent Virtaul Circuitsهjjذه الjjدوائر الظاهريjjة يسjjمى  
(PVC)   ؤجرة و لjوط المjjبه الخطjي تشjط     و هjjدفع فقjون يjا الزبjjن هنjك

 .مقابل الوقت الذي يتم فيه استخدام الخط
   

قبل أن يتم اإلرسال بين الجهjازين باسjتخدام هjذا النظjام هنjاك               
 :مجموعة من األمور التي يجب اإلتفاق عليها أوال من جانب الجهازين

 
 . الحجم األقصى للرسالة التي يتم تقسيمها الى حزم-1
 
 .كه حزم البيانات المسار الذي ستسل-2
 
 . معلومات التحكم بتدفق البيانات و معالجة األخطاء-3
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 هjjjو البروتوآjjjول أو المعيjjjار الjjjذي يقjjjنن تjjjدفق  X.25يعتبjjjر 

 و هjو يمثjل الواجهjة بjين          Packet-Switchingالبيانات عبر شبكات    
Data Communication Equipment (DCE)   بق أنjي سjو الت 

 Data Terminalيل ، و بjjjين ذآرنjjjا أنهjjjا تمثjjjل مفjjjاتيح التبjjjد    
Equipment (DTE)     عjjjة مjjوتر متوافقjjزة آمبيjjjل أجهjjي تمثjjو الت 

 . و قد تكون عبارة عن موجه أو بوابةX.25بروتوآول 
 

 األولjjjى آانjjjت تسjjjتخدم خطjjjوط الهjjjاتف لنقjjjل X.25شjjjبكات 
البيانات ، و لكنها لم تكن فعالjة و آانjت عرضjة لكثيjر مjن األخطjاء و              

 بد من إجراء العديد مjن عمليjات معالجjة األخطjاء     المشاآل لهذا آان ال  
 .X.25مما آان يؤدي الى بطئ في عمل شبكات 

 
 : من ثالث طبقاتX.25تتكون حزمة بروتوآوالت 

 
 ) Physical Layer الطبقjjjة أو الواجهjjjة الماديjjjة   -1

Physical Interface). 
 
 و تسمى أيضا  Data-Link Layer  طبقة وصلة البيانات-2

Link Control أو Link Access Protocol. 
 
 Packet و تسمى أيضjا  Network Layer طبقة الشبكة -3

Level Protocol. 
 

تjjوفر الطبقjjة األولjjى سjjيال مjjن البتjjات المتسلسjjلة مjjع تjjوفير        
 و هذه الطبقة تتعامل مباشرة مع Full Duplexاتصال مزوج اإلتجاه 

 .إلرسالوسط اإلرسال و هي تتحكم بنقل البيانات الى وسط ا
 

 :أما الطبقة الثانية فهي المسئولة عن ما يلي
 
 . توفير التزامن في البيانات المرسلة-1
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تكون البيانات على شكل حزم في (  التأآد من خلو إطارات -2
البيانjات المرسjلة    ) طبقة الشبكة ثم تتحول الى إطارات فjي هjذه الطبقjة           

 . من األخطاءDCE و DTEبين 
 
 .DCE و DTEطارات بين  التحكم بتدفق اإل-3
 

البروتوآjjول األساسjjي المسjjتخدم فjjي هjjذه الطبقjjة مjjن حزمjjة     
X.25 ولjjو البروتوآjjه High-Level Data Link Control 

(HDLC). 
 

 :أما الطبقة الثالثة فهي مسئولة عما يلي
 
 . إعداد الدوائر الظاهرية بين األجهزة المتصلة-1
 
 . تقسيم البيانات الى حزم-2
 
 . توجيه البيانات بين األجهزة عبر الشبكة عنونة و-3
 
 . معالجة األخطاء في اإلرسال-4
 
 القيام بمهمة تقسيم قناة واحدة الى عدة قنوات منطقية و هذا         -5

 .Multiplexingما يطلق عليه 
 

 :ملخص الدرس
 

 علjى  Switching Dataهناك ثjالث وسjائل لتبjديل البيانjات     
 :الشبكة

 
1- Circuit-Switching. 
 
2- Message-Switching. 
 
3- Packet-Switching. 
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 هjjjو البروتوآjjjول أو المعيjjjار الjjjذي يقjjjنن تjjjدفق  X.25يعتبjjjر 

 و هjjو ينقسjjم الjjى ثjjالث  Packet-Switchingالبيانjjات عبjjر شjjبكات  
 :طبقات

 
Physical Layer و Data-Link Layer و Network 

Layer. 
 

ت المتقدمjjة سjjيكون الjjدرس المقبjjل إن شjjاء اهللا بعنjjوان التقنيjjا   
 .ISDNأوال تقنية : للشبكات الواسعة
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 الحلقة الدراسية الواحدة و الثالثون
 

 التقنيات المتقدمة للشبكات الواسعة
 

 ISDNتقنية : أوال
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء اهللا البنود التالية
 
 .ISDN تعريف -1
 
 .نية وصف للخصائص األساسية لهذه التق-2
 
 . وصف للمكونات األساسية لهذه التقنية-3
 
 . سرد لمميزات و عيوب هذه التقنية-4
 

 Integrated Services Digital اختصار ل ISDNتعتبر 
Network     لjjبكة تنقjjي شjjة و هjjدمات المتكاملjjة للخjjبكة الرقميjjأو الش 

اإلشارات رقميا بين األجهزة ، و توفر هذه الشبكة سرعة و آفاءة أآبر   
 . شبكات الهاتف و أجهزة المودممن

 
تستطيع هذه الشبكة نقل الصوت و الصور و الفيديو و البيانات 
فjjي وقjjت واحjjد علjjى نفjjس األسjjالك و ذلjjك مjjن خjjالل اسjjتخدام تقنيjjة     

 تسjمح بتjوفير   Time Division Multiplexing (TDM)تسjمى  
مجموعة من الخدمات فjي وقjت واحjد و ذلjك بإنشjاء عjدة قنjوات عبjر             

 لفترة محددة مjن  ISDNك و يسمح لكل قناة بأن تستخدم اتصال  األسال
الزمن و يتم اإلنتقال من قنjاة الjى أخjرى بشjكل يجعjل آjل قنjاة تبjدو و                      

 .آأنها نشطة طوال الوقت
 

 ISDN Access أو ISDNتقjjjوم واجهjjjة الوصjjjول ل   
Interface       دعمjبكة، و تjوتر و الشjاز الكمبيjين جهjل بjبالوص ISDN 
 :واجهتين
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1- Basic Rate Interface (BRI). 
 
2- Primary Rate Interface (PRI). 
 

 :تقوم هذه الواجهات بالتحكم فيما يلي
 
 . سرعة نقل البيانات-1
 
 . عدد القنوات المتوفرة خالل اإلتصال-2
 

 في الشرآات الصغيرة و البيjوت الخاصjة وهjي     BRIتستخدم  
 ، 2B+D  و تسjjمى واجهjjة الوصjjول  D و قنjjاة Bتتكjjون مjjن قنjjاتين   

 لنقل البيانات و الصوت والفيديو ونحوه بسرعة تصjل          Bتستخدم القناة   
 لحمjjل معلومjjات  D آيلوبjjت فjjي الثانيjjة بينمjjا تسjjتخدم القنjjاة     64الjjى 

التحكم باإلتصال و التأآد من الخلو من األخطاء و تعمل بسرعة تصjل              
ة  باسjتخدام عمليB  j آيلوبت في الثانية ، و يمكjن جمjع القنjاتين         16الى  

 آيلوبjت   128 للحصول على سرعة آلية تصjل الjى          Bondingتسمى  
 .في الثانية
 

 23 في الشرآات الكبيرة و هي تتكjون مjن           PRIبينما تستخدم   
أمjا فjي أوروبjا      (23B+D و تسjمى واجهjة الوصjول         D و قناة    Bقناة  

 تعمjjjل Dو آjjjل القنjjjوات بمjjjا فيهjjjا ) 30B+D تتكjjjون مjjjن PRIفjjjإن 
ة و تصل السرعة القصjوى لهjذه الواجهjة        آيلوبت في الثاني   64بسرعة  

و في أوروبا قد تصل هذه السرعة الjى         ( ميجابت في الثانية   1.536الى  
 ). ميجابت في الثانية1.984

 
 مjjن قبjjل شjjرآات الهjjاتف و تسjjتخدم ISDNيjjتم تjjوفير خدمjjة 

 .Twisted Pairأسالك 
 

 أسjjjالك أي زوجjjjين مjjjن أسjjjالك    4تسjjjتخدم خدمjjjة الهjjjاتف   
Twisted Pairزوج من هذه األسالك يمكن تحويله الى خطين  و آل 

 و بهذا فإنه نظريا آل بيت يستطيع تحويل اتصاله التمjاثلي      ISDNمن  
 الjjى ISDN رقميjjة و بينمjjا تحتjjاج خطjjوط  ISDNالjjى أربjjع خطjjوط 
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طاقjjة آهربائيjjة آjjي تعمjjل فjjإن الخطjjوط التماثليjjة ال تحتjjاج لهjjا و لهjjذا  
واحjjjد مjjjن أسjjjjالك   السjjjبب فjjjإن أغلjjjب المسjjjتخدمين يحولjjjون زوج      

Twisted Pair الى ISDN.أنظر الصورة. 
 

 
 

 و هjذا يشjمل      ISDNتحتاج الى معدات خاصة لترآيب خدمjة        
 :ما يلي

 
1- Network Termination Equipment Type 1 

(NT1). 
 
2- Terminal Adapters (TAs). 
 

  هي الواجهة بين الزبون و شjرآة الهjاتف   NT1تعتبر أجهزة   
 :و هي مسئولة عن

 
 الjjى U تحويjjل سjjلك شjjرآة الهjjاتف المjjزدوج ذي الواجهjjة -1

 .S/Tأربع أسالك ذات واجهة 
 
 .ISDN توفير الطاقة الكهربية لخطوط -2
 
 .Multiplexing القيام بمهام -3
 

 هjjي الخjjط الjjذي يصjjل أجهjjزة المسjjتخدم بجهjjاز   S/Tواجهjjة 
NT1     ع    8 و هو مكون من أربع أسالك و يدعم حتىjة مjزة متوافقjأجه 

ISDN. 
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تنقسjjم أجهjjزة المسjjتخدم مثjjل الهواتjjف و الفاآسjjات و أجهjjزة     

 :الكمبيوتر الى قسمين
 
1- ISDN-Ready. 
 
2- Not ISDN-Ready. 
 

 هjjو عبjjارة عjjن أجهjjزة يمكjjن   ISDN-Readyالنjjوع األول  
 Termination و هjjjjjي تسjjjjjمى NT1توصjjjjjيلها مباشjjjjjرة الjjjjjى 

Equipment Type 1 (TE1)     زjذه األجهjى هjة علjن األمثلjا  و مjة م
 :يلي

 
 . هواتف رقمية-1
 
 . فاآسات رقمية-2
 
 . أجهزة التخاطب الفيديوي-3
 

 مدمجة بjداخلها و مثjل       NT1 تحتوي على    TE1بعض أجهزة   
 و يمكjjjن وصjjjلها مباشjjjرة  S/Tهjjjذه األجهjjjزة ال تحتjjjاج الjjjى واجهjjjة   

 .ISDNبخطوط 
 

 . بشكل عام ذات تكلفة عالية جداTE1تعتبر أجهزة 
 

اني فهي تحتاج الى واجهjة خاصjة لربطهjا          أما أجهزة النوع الث   
 Termination Equipment و تسjjjمى هjjjذه األجهjjjزة NT1ب 

Type 2 (TE2) و من األمثلة على هذه األجهزة ما يلي : 
 
 . الهواتف و الفاآسات التماثلية-1
 
 . أغلب أجهزة الكمبيوتر-2
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 تسjjjjjjمى ISDN و خطjjjjjjوط TE2الواجهjjjjjjة بjjjjjjين أجهjjjjjjزة  
Terminal Adapter (TA)    ينjjjل بjjjوم بالتحويjjjي تقjjjي التjjjو ه

 لإلتصjjال ISDNالبروتوآjjوالت لتسjjمح لألجهjjزة غيjjر المتوافقjjة مjjع   
 : مايليTA و من األمثلة على ISDNبنظام 

 
1- ISDN Modems. 
 
2- ISDN Cards. 
 
3- ISDN Routers and Bridges. 
 

 مثjل بطاقjات   TE2 قد ترآب داخليا في أجهjزة   TAو أجهزة 
ISDN ) ل   أو  خارجيا) طاقات الشبكة و ترآب مثلهاو هي تشبه بjمث 

 و تjjدعم أغلjjب ISDNالمودمjjات التjjي توصjjل الكمبيjjوترات بخطjjوط   
-RJأنظمة التشغيل ، و تحتjوي هjذه المودمjات علjى منفjذين مjن نjوع         

 : و يستخدمان لما يلي11
 
 .أنظر الصورة. لوصل هاتف أو فاآس-1
 

 
 
 .S/T لوصل الكمبيوتر الى واجهة -2
 

 اإلتصال أو التفاهم مjع المودمjات        ISDNتطيع مودمات   ال تس 
التماثلية ألن المودمات األولى تستخدم إشjارات رقميjة بينمjا المودمjات        

 ISDNاألخرى ال تتعرف إال على اإلشارات التماثلية، لهذا فمودمjات           
 .ISDNال تستطيع اإلتصال إال مع أجهزة 
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ليjة مjع    فتستخدم لربط شبكة محISDNأما موجهات و جسور  
 .ISDNخطوط 

 
 : من نقطتين منطقيتينISDNيتكون نظام 

 
 Telephone مرآjjjز التبjjjديل المحلjjjي لشjjjرآة الهjjjاتف   -1

Company�s Local Exchange. 
 
 ).TE2 و TE1(  أجهزة الزبون -2
 

يقوم مرآز التبديل بوصل الزبون مع الشبكة العالميjة الواسjعة           
 : و هو مسئول عن المهام التاليةISDNل 

 
 .ISDN التعامل مع بروتوآوالت اإلتصال في نظام -1
 
 . إدارة و تشغيل الواجهة المادية للشبكة-2
 
 . التعامل مع الخدمات التي يطلبها أو يحتاجها المستخدمون-3
 
 . صيانة آاملة للنظام-4
 

 : في ما يليISDNتتلخص مميزات 
 
 تjjjوفير خدمjjjjة مرنjjjjة و مناسjjjjبة إلحتياجjjjjات الشjjjjرآات و  -1
 .مين المنزليينالمستخد

 
 Bandwidth on توفير سعة النطاق المناسبة عند الطلب -2
demand. 
 
 . توفير خدمة سريعة و موثوقة نظرا لخلوها من األخطاء-3
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 تjjوفير مجموعjjة مjjن الخjjدمات عبjjر خjjط واحjjد فباإلضjjافة   -4
لنقل البيانات و الصوت والفيديو فهي توفر خدمات للمسjتخدمين تشjمل           

 :اآلتي
 
 .تصاالت الهاتفية اإل-1
 
 . أجهزة إنذار و تنبيه-2
 
 . الوصول لإلنترنت-3
 
 . إتصاالت التلفزة-4
 
 . خدمات الفاآس-5
 

 تسjjتطيع إجjjراء المكالمjjات  ISDNآمjjا أنjjك باسjjتخدام خدمjjة   
الهاتفيjjة و تحميjjل البjjرامج مjjن اإلنترنjjت فjjي نفjjس الوقjjت و باسjjتخدام   

 .ISDNنفس خط 
 

 : ما يلي فتتمثل فيISDNأما عيوب خدمة 
 
 . تكلفتها ما تزال مرتفعة في آثير من الدول-1
 
 سjjرعتها أقjjل مjjن بjjاقي تقنيjjات اإلتصjjال الرقميjjة فهjjي مjjا    -2

تjjزال تسjjتخدم األسjjالك النحاسjjية بينمjjا الكثيjjر مjjن التقنيjjات الحديثjjة         
 .تستخدم أسالك األلياف البصرية

 
 متوافقjة مjع بعضjها الjبعض لهjذا          ISDN ليست آل أنظمة     -3

 فلjيس هنjاك أي ضjمان بأنjك ستسjتطيع            ISDN بترآيب نظام    إن قمت 
 اآلخjjرين مjjع العلjjم بjjأن أغلjjب أنظمjjة ISDNاإلتصjjال مjjع مسjjتخدمي 

ISDN تتبع معايير CCITT/ITU. 
 

 :ملخص الدرس
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 نقjjل البيانjjات و الصjjوت و الصjjور و  ISDNتسjjتطيع أنظمjjة 
 .الفيديو في نفس الوقت باستخدام نفس الخط

 
 و  BRI همjا    ISDNالوصول لخطوط   هناك نوعان لواجهات    

PRI. 
 

 .TE2 و TE1 هما ISDNهناك نوعان من أجهزة 
 

سjjيكون الjjدرس المقبjjل إن شjjاء اهللا بعنjjوان التقنيjjات المتقدمjjة    
 .Frame Relayتقنية : ثانيا: للشبكات الواسعة
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 الحلقة الدراسية الثانية و الثالثون
 

 كات الواسعةالتقنيات المتقدمة للشب
 

 Frame Relayتقنية : ثانيا
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء اهللا البنود التالية
 
 .Frame Relay تعريف لتقنية -1
 
 . وصف لخصائص هذه التقنية و مهام تحكمها-2
 
 . وصف لكيفية تشغيل هذه التقنية-3
 
 . سرد لمميزات هذه التقنية-4
 

ات تبjjjديل الحjjjزم  مjjjن تقنيFrame Relay jjjتعتبjjjر تقنيjjjة 
Packet Switching      ةjjذه التقنيjjوفر هjjرحها ، و تjjبق شjjي سjjو الت 
 .تشبيكا سريعا و مرنًا

 
و هي تسمى بهذا اإلسم ألن البيانات المرسلة يتم إرسالها علjى     

 .Framesشكل وحدات تسمى إطارات 
 

و قد طjورت هjذه التقنيjة لتحقjق أآبjر اسjتفادة مjن اإلتصjاالت              
 :ياف البصرية و لهذا فهي توفر الرقمية و أسالك األل

 
 . إتصاالت سريعة جدا-1
 
 .X.25 موثوقية أعلى من وسائل تبديل الحزم التماثلية مثل -2
 

 آيلوبjت  56تتراوح سرعات نقل البيانات فjي هjذه التقنيjة بjين          
 . ميجابت في الثانية45في الثانية و 
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 و ANSIالمسئول عن تحديد معيارات هذه التقنية هي هيئjات          
CCITT/ITU باإلضافة الى منتدى Frame Relay Forum  وjو ه 

 Frameعبارة عن منتدى أبحjاث يجمjع بjين منتجjي و مjوزدي تقنيjة       
Relay. 

 
و تتمثjjل الوظيفjjة األساسjjية لهjjذه التقنيjjة تjjوفير سjjرعات عاليjjة 

 .للربط بين الشبكات المحلية لتكوين شبكة واسعة
 

 و  Connection-Orientedتوفر هذه التقنيjة خدمjة موجهjة         
 Permanent Virtual Circuitيتم ذلك بإعداد دائرة ظاهرية دائمة 

(PVC)بين األجهزة المرسلة و المستقبلة . 
 

 المسار الذي تسلكه البيانات بين األجهزة المرسjلة      PVCتحدد  
 ، و هjي تسjمى ظاهريjة ألن    Frame Relayو المسjتقبلة عبjر شjبكة    

را بل يمر عبر نظjام مjن التjنقالت          اإلتصال بين اإلجهزة ال يكون مباش     
 .أنظر الصورة.عبر الشبكة
 

 
 

 المتواجjjjدة بjjjين أي مjjjوقعين علjjjى شjjjبكة PVCيjjjتم تعريjjjف  
Frame Relay بواسطة أرقام على طرفي اإلتصال ، يطلق على هذه 

 و Data Link Connection Identifiers (DLCI)األرقjام اسjم   
 .أنظر الصورة.ريديهي تعمل نفس عمل العناوين في النظام الب
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 ترسjjjل البيانjjjات عبjjjر شjjjبكات  LANبمjjjا أن أغلjjjب شjjjبكات 
WAN                  ولjاج وصjا ال تحتjة فإنهjر منتظمjة و غيjرات متفاوتjخالل فت 

 ، ممjjا يعنjjي أن سjjعة نطjjاق   Frame Relayثابjjت و مسjjتمر لشjjبكة  
 .أنظر الصورة. مختلفةPVCالشبكة من الممكن تشارآها من قبل عدة 

 

 
 

 Frameطjاق بjين الشjبكات النشjطة تسjتخدم      لتوزيjع سjعة الن  
Relay تقنية تسمى Statistical Packet Multiplexing (SPM) 

و تضمن هذه التقنية سعة نطاق محددة لكjل شjبكة و تسjمى هjذه السjعة                  
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Committed Information Rate (CIR)  تjjن إذا احتاجjjو لك 
معنjى  الشبكة سعة نطاق أآبjر فتتسjتطيع الحصjول عليهjا إذا تjوفرت، ب        

إذا لjjم تكjjن الشjjبكة الواسjjعة تعjjاني مjjن ازدحjjام فjjإن أي شjjبكة محليjjة       
 .تستطيع الحصول على سعة نطاق أآبر من السعة المخصصة لها

 
 بفعاليjjة آبيjjرة و ذلjjك نظjjرا لمjjا Frame Relayتتمتjjع تقنيjjة 

 :يلي
 
 .اآللية المبسطة لتوجيه البيانات-1
 
 . نظام محكم للتحكم بتدفق البيانات-2
 
 .م الحاجة لتحكم معقد بمعالجة األخطاء عد-3
 

 وفقjjا للخطjjوات Frame Relayتjjتم عمليjjة اإلنضjjمام لشjjبكة 
 :التالية

 
 . يتم الحصول على إذن من مزود الخدمة-1
 
 .DLCI يقوم مزود الخدمة بتعيين عناوين -2
 
 عنjjدما تريjjد شjjبكة محليjjة مjjا بإرسjjال البيانjjات الjjى شjjبكة     -3

 PVCا تقوم بتحديد الدائرة الظاهرية  فإنهFrame Relayأخرى عبر 
 .التي على البيانات أن تنتقل خاللها

 
 يتم بعدها إضافة عناوين المرسل و المستقبل الى آل إطjار           -4

Frameيتم إرساله . 
 
 ، يjjتم Switch عنjjدما يصjjل اإلطjjار الjjى أي نقطjjة تبjjديل    -5

يjه   للمستقبل ، و المسار الذي سيسلكه ثjم يjتم توج           DLCIقراءة عنوان   
 .أنظر الصورة.اإلطار وفقا لوجهته المناسبة
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تسjلك اإلطjارات نفjس المسjjار بjين المرسjل و المسjتقبل بjjنفس       
التتابع مما يعني أنه ليست هناك أي قرارات توجيه مناطة بنقاط التبديل 
فالمسjjار يرسjjم و يعjjد قبjjل اإلرسjjال و بالتjjالي ليسjjت هنjjاك أي مشjjكلة   

 .أنظر الصورة.ةبخصوص تتابع البيانات المستقبل
 

 
 

و لكن ينتج عما سjبق عيjب واضjح لهjذه التقنيjة و هjو أنjه فjي               
حال إزدحام أحد المسارات على الشبكة ليست هناك أي طريقjة إلعjادة             
توجيjjه البيانjjات الjjى مسjjارات غيjjر مزدحمjjة ، و لحjjل هjjذه المشjjكلة        

 In-Band Congestion Signalingتستخدم هذه التقنية آلية تسمى 
 الشjjبكة عنjjدما تعjjاني مjjن ازدحjjام بتوجيjjه تحjjذيرات الjjى      حيjjث تقjjوم 

األجهزة المرسjلة تعلمهjا بالمسjارات التjي تعjاني مjن ازدحjام لكjي يjتم                   
 .تفاديها
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إذا وصلت الشبكة الى مرحلة اإلشباع فإنها تقوم بالتخلص مjن     
اإلطارات التي ال تستطيع نقلهjا أو التjي تكتشjف أنهjا معطوبjة، و عنjد                  

  jjjارات الjjjول اإلطjjjابع     وصjjjن تتjjjف مjjjتقبل سيكتشjjjوتر المسjjjى الكمبي
اإلطjjارات أن هنjjاك بعjjض اإلطjjارات المفقjjودة عنjjدها يقjjوم الجهjjاز         
المستقبل بالطلب من الجهاز المرسل أن يعيد إرسال اإلطارات التي تjم            

 . التخلص منها أثناء اإلزدحام الشديد للشبكة
 

نالحjjjظ ممjjjا سjjjبق أن األجهjjjزة هjjjي المسjjjئولة عjjjن معالجjjjة     
 . وليس الشبكة مما يخفف العبء عن الشبكة و يحسن أداءهااألخطاء

 
 بالتخلص من اإلطارات على الشبكة في Frame Relayتقوم 
 :الحاالت التالية

 
 . إذا آانت اإلطارات معطوبة أو تحتوي على أخطاء-1
 
 . إذا آان طول اإلطار يتجاوز الطول المعتمد-2
 
فjق عليjه و هjذا فjي         آمية البيانات المرسلة أآبر ممjا هjو مت         -3

 .حالة اإلزدحام على الشبكة
 

 إلدارة اتصjjjالهم بالشjjjبكة  Frame Relayيسjjjتخدم زبjjjائن  
 Local Managementجهjjازا يسjjمى واجهjjة اإلدارة المحليjjة أو   

Interface (LMI)و الذي يقوم بما يلي : 
 
 . يرسل طلبات لإلستعالم عن حالة الشبكة-1
 
 . الطلبات يستقبل و يعالج الردود على هذه-2
 

 .و هذا الجهاز هو للمراقبة و جمع المعلومات فقط
 

 : الى قسمين Frame Relayتنقسم شبكات 
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 . شبكات واسعة عامة-1
 
 . شبكات واسعة خاصة-2
 

النوع األول يتم توفيره من قبل شرآات اإلتصjال و يjتم تjأجير        
 و Frame Relayخطوط للمستخدمين الراغبين باإلستفادة مjن خدمjة   

 :قيق اإلتصال البد من توفر ما يليلتح
 
1- Customer Termination Equipment (CTE). 
 
2- PVCرقمي مستأجر . 
 
 .Frame Relay Service Point نقطة خدمة -3
 

 هو الجهاز الذي يربط بين موقع الزبjون و شjبكة            CTEيعتبر  
Frame Relay.أنظر الصورة. 

 

 
 

 : على عدة أشكال و هذا يتضمن CTEيأتي 
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 .Router موجه -1
 
 .Bridge جسر -2
 
 Frame Relay Access جهjjjاز وصjjjول مسjjjتقل  -3
Device. 
 

و أيjا آjان شjكله فjال بjjد لjه أن يjدعم مقjاييس و شjروط خاصjjة         
 User و يطلjق علjى هjذه المقjاييس     Frame Relay  للوصول لشبكة

Network Interface (UNI). 
 

يلوبت و   آ 56 بخط مستأجر تتراوح سرعته بين       CTEيتصل  
 ميجابت في الثانية و يتصل هذا الخط بدوره بالشبكة من خjالل     1.544

 و الjذي يتصjل   Frame Relay Access Portمنفjذ وصjول يسjمى    
 .أنظر الصورة.Frame Relay Switchبدوره بنقطة تبديل 

 

 
 

لكي ندرك أهمية استخدام هذه التقنية ، لنفترض أن لدينا شرآة  
 متباعjjدة، لjjربط هjjذه الفjjروع معjjا و مjjع    لهjjا أربعjjة فjjروع فjjي أمjjاآن   
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 فإنjjه سjjيلزمنا Frame Relayالمرآjjز الرئيسjjي دون اسjjتخدام تقنيjjة  
 .أنظر الصورة.استئجار عشرة خطوط للربط بين جميع الفروع معا

 

 
 

 فكjjل مjjا نحتاجjjه هjjو اسjjتئجار Frame Relayأمjjا باسjjتخدام 
ر أنظFrame Relay. jخط قصير لربط آل فرع بjأقرب مjزود لخدمjة    

 .الصورة
 

 
 
 :لنعرض بعض مميزات هذه التقنية

 
 و ISDN تjjjوفر خيjjjارا أسjjjرع و أقjjjل تكلفjjjة مjjjن شjjjبكات  -1

 .الخطوط المستأجرة
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 . القدرة على نقل أنواع مختلفة من اإلشارات-2
 
 . التوزيع الديناميكي لسعة النطاق-3
 
 . الحاجة الى إدارة أبسط و أقل تعقيدا من التقنيات األخرى-4
 

 :الدرسملخص 
 

 اإلتصاالت الرقمية و أسالك األلياف Frame Relayتستخدم 
 ميجابjت  45 آيلوبت فjي الثانيjة و   56البصرية و تتراوح سرعتها بين    

في الثانية و هي تنقسم الى نوعين شبكات عامjة و شjبكات خاصjة و ال     
 .تحتاج إلى إدارة معقدة نظرا لبساطة عملها

 
بعنjjوان التقنيjjات المتقدمjjة   سjjيكون الjjدرس القjjادم إن شjjاء اهللا    

 .ATMتقنية : ثالثا: للشبكات الواسعة
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 الحلقة الدراسية الثالثة و الثالثون
 

 التقنيات المتقدمة للشبكات الواسعة
 

 ATMتقنية : ثالثا
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء اهللا البنود التالية
 
 .ATM تعريف لتقنية -1
 
 .التقنية عرض لخصائص هذه -2
 
 .ATM وصف لطريقة عمل -3
 
 .ATM سرد لمميزات و عيوب تقنية -4
 

 Asynchronous هjjjjو اختصjjjjار ل   ATMالمصjjjjطلح 
Transfer Mode  أخيرjو هي تقنية متقدمة ذات سعة نطاق عالية و ت 

منخفض و هي تسمح لمجموعة من التطبيقات و الخدمات المختلفة ليتم        
 .دعمها و نقلها عبر شبكة واحدة

 
 عjام   CCITT/ITUو قد تم تطوير هذه التقنيjة مjن قبjل هيئjة              

 Broadband لتعjرف أسjلوب اإلرسjال فjي الشjبكات الحديثjة       1988
ISDN (B-ISDN)       ع أنjرعة و متوقjة السjة عاليjبكة رقميjي شjو ه 

 .تستبدل مقاييس الشبكات الحالية
 

 مع آل من الشبكات المحليjة و الواسjعة          ATMو تتكيف تقنية    
 ميجابjت فjjي الثانيjjة و  25ت لنقjjل البيانjات تتjjراوح بjjين  و تjدعم سjjرعا 

 . جيجابت في الثانية أو أآثر1.2
 

 ال ترسjل    ATMخالفا لغيرها من تقنيjات اإلرسjال فjإن تقنيjة            
البيانات على هيئة أطر مختلفة الحجم بل ترسل المعلومjات علjى شjكل              
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 ، و آjjjjل خليjjjjة ال  Uniform-Sized محjjjjددة الحجjjjjم  Cellsخاليjjjjا 
 : بايت و التي تكون مقسمة الى قسمين 53أن تحمل أآثر من تستطيع 

 
 . بايت و تحمل عناوين5 و تتكون من Header المقدمة -1
 
 بايت و تحمل البيانات 48 و تتكون من Payload الحمولة -2

 .و معلومات التطبيقات
 

و يعتبر نقل البيانjات علjى شjكل خاليjا صjغيرة أآثjر فعاليjة و             
 شكل حزم أو إطjارات آبيjرة و مختلفjة األحجjام و        آفاءة من نقلها على   

 :ذلك ألن الخاليا تتمتع بالمميزات التالية
 
 . بشكل أفضلBuffers تستخدم الذواآر -1
 
 أقل تعقيدا و يمكن معالجتها بشكل أسرع مjن األطjر آبيjرة              -2
 .الحجم

 
 تحتاج الى أقل ما يمكن من خواص الjتحكم بتjدفق البيانjات               -3

 .اءو معالجة األخط
 
 . من الممكن نقلها بشكل أسرع بين مكونات الشبكة-4
 

أما طريقة عمل هjذه التقنيjة فشjبيهة آثيjرا بطريقjة عمjل تقنيjة               
Frame Relay       اjارا ظاهريjوفر مسjرورة تjث ضjن حيjم Virtual 

Pathبين األجهزة المرسلة و المستقبلة قبل البدء بعملية نقل البيانات . 
 

 لوصف اإلتصjاالت    ATMية  المصطلحات المستخدمة في تقن   
 :الظاهرية هي

 
 .Virtual Channels القنوات الظاهرية -1
 
 .Virtual Paths المسارات الظاهرية -2
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تعjjرف المسjjارات الظاهريjjة الوجهjjة التjjي تسjjلكها المعلومjjات   
بين األجهjزة المتراسjلة، و آjل مسjار ظjاهري يتكjون مjن عjدة قنjوات                 

 . قناة65.535ظاهرية مستقلة قد يصل عددها الى 
 

 فjjي توزيعهjjا Frame Relay مشjjابهة لتقنيjjة ATMآمjjا أن 
 .الديناميكي لسعة النطاق حسب الطلب

 
 البjjد ATMلإلسjتفادة القصjوى مjن إمكانيjات و قjدرات تقنيjة       

أن تكjjون جميjjع األجهjjزة لjjديك متوافقjjة بشjjكل آامjjل مjjع مواصjjفات        
ATM         jبكتك إن رغبjزة شjل ألجهjتبدال آامjك اسjت ، لهذا قد يكون علي

 .ATMفي اإلستفادة الكاملة من تقنية 
 

 :ATMسيلزمك ترآيب األجهزة التالية لإلنضمام الى شبكة 
 
1- Routers و Switches عjjjjjjjة مjjjjjjjمتوافق ATM ربطjjjjjjjل 

 الواسjjjعة و نظريjjjا تjjjدعم المبjjjدالت  ATMالشjjjبكات المحليjjjة بشjjjبكة  
 جيجابت فjي الثانيjة      10جيجابت في الثانية و     1.2سرعات تتراوح بين    

ق بين المبدالت و الموجهات أن المبدالت ال تستطيع التعامjل إال           و الفر 
 بينمjا الموجهjات تسjتطيع التعامjل مjع آjل مjن خاليjا                 ATMمع خاليا   

ATM           ينjة بjا الترجمjتطيع أيضjي تسjة و هjات اإلعتياديjو حزم البيان 
 و لهjjذا مjjن الممكjjن اسjjتخدام هjjذه     ATMالحjjزم اإلعتياديjjة و خاليjjا   
أنظjjر .ATMكات تبjjديل الحjjزم و شjjبكات  الموجهjjات للjjربط بjjين شjjب  

 .الصورة
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2- ATM Adapter Cards    بكةjوتر بشjزة الكمبيjلربط أجه 
 .ATMمحلية متوافقة مع 

 
 برامج خاصة لتسمح للتطبيقات المتوفرة بالعمل مjن خjالل           -3

 LAN Emulation و ذلjjك باسjjتخدام تقنيjjة تسjjمى   ATMشjjبكة 
(LANE)    ن البروتjjة مjjن مجموعjjارة عjjي عبjjتخدم   و هjjوالت تسjjوآ

 و تكjjjjjون هjjjjjذه  LAN و ATMلتحقيjjjjjق التوافjjjjjق بjjjjjين مكونjjjjjات    
البروتوآjjjوالت مدمجjjjة فjjjي بjjjرامج التشjjjغيل التjjjي تjjjأتي مjjjع بطاقjjjات 

ATM. 
 

 Packetمjjjjن الممكjjjjن تطjjjjوير مكونjjjjات تبjjjjديل الحjjjjزم    
Switching  لكي تستطيع التعامل مع ATM    لjزة مثjبة ألجهjفبالنس ، 

رنjامج الjتحكم بjآخر متوافjق مjع       الجسور أو الموجهات يكفي اسjتبدال ب      
ATM     بكاتjjطلح شjjر مصjjا ظهjjن هنjjو م ، ATM  وفيرjjة لتjjالهجين 

التوافقية مع التقنيات األقدم و لكنها على أية حال لن تستفيد بشكل آامل     
 .ATMمن إمكانيات تقنية 

 
 : فيما يليATMتتلخص مميزات تقنية 

 
 . السرعة العالية-1
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 : المرونة و يتمثل ذلك بما يلي-2
 
 توفير مدى واسع من الخدمات أآثر ممjا ممjا تسjتطيع تقنيjة                -أ

Frame Relay      اjل مjة و أقjاق المرتفعjعة النطjتوفيره و ذلك نظرا لس 
 .يمكن من التأخير و هذا أنسب ما يكون لبث الفيديو الحي آمثال

 
 تjjوفير التكامjjل بjjين الشjjبكات المحليjjة و الشjjبكات الواسjjعة -ب

 .مما يسهل و يبسط إدارتها
 
 . توفير مقياس عالمي متين بدأ باإلنتشار الواسع-ج
 

 :أما عيوب هذه التقنية فتتمثل باآلتي
 
 . لم يتم اإلتفاق عليها بشكل آاملATM أن مقاييس -1
 
 . عدم توافقها مع آثير من مكونات الشبكات-2
 
 ATM تطوير الشjبكات الحاليjة لتصjبح متوافقjة مjع تقنيjة               -3
 .يعتبر مكلفا
 

 :سملخص الدر
 

 خاليjjا صjjغيرة لنقjjل البيانjjات تتسjjع آjjل  ATMتسjjتخدم تقنيjjة 
 25 بjjت مjjن البيانjjات و تتjjراوح سjjرعة نقjjل البيانjjات بjjين    53منهjjا ل 

 جيجابت في الثانية و لكنهjا غيjر متوافقjة مjع     1.2ميجابت في الثانية و   
 .آثير من مكونات الشبكات الحالية

 
 التقنيjjات سjjيكون الjjدرس المقبjjل إن شjjاء اهللا بعنjjوان بعنjjوان     

 و SDH و SONETتقنيjjjjات : رابعjjjjا: المتقدمjjjjة للشjjjjبكات الواسjjjjعة
SMDS. 
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 الحلقة الدراسية الرابعة و الثالثون
 

 التقنيات المتقدمة للشبكات الواسعة
 

 SMDS و SDH و SONETتقنيات : رابعا
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء اهللا البنود التالية
 
 .SONET شرح المعيار -1
 
 .SDHح المعيار  شر-2
 
 و البروتوآjوالت المسjتخدمة      SMDS شرح لطريقة عمjل      -3

 .معه
 

 Synchronousتعتبjjjjر الشjjjjبكة البصjjjjرية المتزامنjjjjة أو  
Optical Network (SONET)      يjاييس التjن المقjة مjي مجموعjه 

تغطي نقل اإلشارات عبر أسالك األلياف البصرية و قد تم تطjوير هjذه       
 Bell Communications Researchالمقjjjاييس مjjjن قبjjjل   

(Bellcore) 1984 عام. 
 

 من الممكن نقjل البيانjات بسjرعة تتجjاوز           SONETباستخدام  
 .جيجابت في الثانية مما يسمح بنقل البيانات و الصوت و الفيديو

 
 : من أربع طبقات SONETتتكون مقاييس 

 
1- Path. 
 
2- Line. 
 
3- Section. 
 
4- Photonic. 
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حويjjjل اإلشjjjارات غيjjjر المتوافقjjjة مjjjع تقjjjوم الطبقjjjة األولjjjى بت

SONETالى إشارات متوافقة معه . 
 

أمjjا الطبقjjة الثانيjjة فهjjي المسjjئولة عjjن الحفjjاظ علjjى التjjزامن و 
 .التواقت في نقل البيانات

 
بينمjjا تقjjjوم الطبقjjة الثالثjjjة بمراقبjjة األخطjjjاء و نقjjل إطjjjارات     

SONETعبر األسالك . 
 

مباشjjر عjjن تحويjjل أمjjا الطبقjjة األخيjjرة فهjjي المسjjئولة بشjjكل  
 .اإلشارات الكهربائية الى إشارات بصرية

 
 Synchronous اسjjjjjم SONETيطلjjjjjق علjjjjjى إشjjjjjارة 
Transport Signal (STS). 

 
السjjرعة األساسjjية التjjي يjjتم نقjjل بهjjا آjjل قطjjاع مjjن بيانjjات         

SONET يjjرعة ب  51.84 هjjذه السjjرف هjjة و تعjjي الثانيjjت فjjميجاب 
STS-1. 

 
 بأنjه عjدد البتjات المنقولjة         STSيتم حساب حجم قطاع بيانjات       

 تحتjjوي علjjى  STS-1 ميكروثانيjjة و فjjي هjjذه الحالjjة تكjjون    125فjjي 
 9 بايت و هي تكjون علjى شjكل جjدول مكjون مjن                 810 بت أو    6480

 عمjjود و يjjتم تعريjjف آjjل بايjjت بjjرقم الصjjف و العمjjود   90صjjفوف و 
 .أنظر الصورة.المتقاطعين عنده
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ءا من الصjف األول، و  يتم نقل بيانات القطاع صفا فصف ابتدا 
يjjتم نقjjل محتويjjات آjjل صjjف آjjامال قبjjل اإلنتقjjال الjjى الصjjف التjjالي و  
هكذا الى أن يتم نقل القطاع آامال و يطلق على هذا القطاع من البيانات 

 .Frameاسم إطار 
 

 لمعلومjjات STSيjjتم تخصjjيص األعمjjدة الjjثالث األولjjى مjjن     
مjن هjذه األعمjدة    التحكم بالشبكة حيjث تكjون الصjفوف الjثالث األولjى       

 بينمjjjا تكjjjون الصjjjفوف السjjjت Sectionمخصصjjjة لمعلومjjjات طبقjjjة 
 .Lineالباقية من هذه األعمدة مخصصة لمعلومات طبقة 

 
 عمjود و هjو مjا يسjاوي        87 صjفوف فjي      9( أما باقي اإلطjار     

 Synchronous Payload Envelope (SPE)فيسمى )  بايت783
 .دمو يحتوي على البيانات التي يرسلها المستخ

 
 . للتعرف على األخطاءSPEو يستخدم أول عمود في 

 
للحصول على سرعات أآبر يتم نقل أآثر من قطاع بيانات في         

 معjjا و نقلهjjم فjjي وقjjت STS-1نفjjس الوقjjت ممjjا يعنjjي جمjjع أآثjjر مjjن 
 تنقjjل البيانjjات أسjjرع بjjثالث   STS-3واحjjد لمضjjاعفة السjjرعة فمjjثال   

 STS-12يjjة أمjjا   ميجابjjت فjjي الثان 155.52 أي STS-1مjjرات مjjن  
 . ميجابت في الثانية622.08فتصل سرعتها في نقل البيانات الى 
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و لكjjن زيjjادة السjjرعة تتطلjjب معلومjjات تحكjjم أآثjjر لهjjذا يjjتم    
 .تخصيص عمود إضافي ألغراض التحكم

 
 STS-1من الممكن أيضا الحصول على سjرعات أقjل بتقسjيم        

 و  3.152 و   2.304و  1.728الى قنوات للحصول على سjرعات مثjل         
 .VT-3 و VT-2 و VT-1.5هكذا و تسمى هذه السرعات 

 
 مخصصا ألمريكا الشمالية و اليابان      SONETيعتبر المقياس   

 أمjا فjي بjاقي دول العjالم     T1و آوريا الجنوبية حيث أنjه يjدعم خطjوط     
 و Synchronous Digital Hierarchy (SDH)فيستخدم المقياس 

 .E1الذي يدعم خطوط 
 

 عمjود  270 صjفوف و  9 مjن  SDHنات في يتكون قطاع البيا 
 بايت و تكون األعمjدة التسjعة األولjى مخصصjة لمعلومjات              2430أي  

 .التحكم بينما األعمدة المتبقية تحمل البيانات التي يرسلها المستخدم
 

 ميجابت في الثانية و 155.52 هي SDHالسرعة األساسية ل 
 Synchronous Transport Module -1يطلjjق عليهjjا اسjjم   

(STM-1)     نjjر مjjدمج أآثjjرعة بjjادة السjjن زيjjو يمك STM-1 ثالjjفم 
STM-3 ميجابت في الثانية466.56 تصل سرعته الى . 
 

ميجابت فjي الثانيjة فمjا فjوق تعتبjر          155.52ابتداءا من سرعة    
 . متوافقةSDH و SONETآال من 

 
 Switched Multimegabit Data Serviceأمjا خدمjة   

(SMDS)رعة لjjة السjjة عاليjjي خدمjjوع  فهjjن النjjي مjjات و هjjل البيانjjنق
Connectionlessالذي سبق شرحه في الدروس األولى . 

 
تسjjتخدم هjjذه الخدمjjة لتبjjادل التطبيقjjات بjjين الشjjبكات بسjjرعة    
آبيرة و لكنها غير مناسبة للتطبيقات المعتمدة علjى البjث المباشjر مثjل               

 .الصوت أو الفيديو
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نهjا ال تتjوفر     و تعتبر هذه الخدمة من الخjدمات العامjة بمعنjى أ           
 فjي نقلهjا للبيانjات علjى شjكل خاليjا       ATMآخدمة خاصة و هي تشبه  

 و هjي  ATM بايjت لهjذا فهjي تعتبjر متوافقjة مjع تقنيjة         53مكونة مjن    
 MAN الخjjاص بشjjبكات IEEE 802.6أيضjjا متوافقjjة مjjع المقيjjاس 

آمjjا أنهjjا تقjjدم خjjدمات عنونjjة للمجموعjjات ممjjا يسjjهل عمليjjة إرسjjال     
 .المستخدمين في وقت واحدالرسائل لمجموعة من 

 
 ميجابjت   1.544 بjين    SMDSتتراوح السرعات التjي تقjدمها       

 ميجابت فjي الثانيjة و تjوفر سjعة نطjاق حسjب               155.520في الثانية و    
الطلب و هي مناسبة للربط بين الشjبكات المحليjة التjي تسjتخدم أسjالك                

 .األلياف البصرية عالية السرعة
 

 : من ثالث أجزاءSMDSتتكون خدمة 
 
 Customer قد يحتوي على موجه و يسمى   جهاز خاص-1

Premises Equipment (CPE). 
 
 .Dedicated Access Line خط مستأجر  -2
 
 .Public SMDS Network عامة SMDS  شبكة -3
 

 : و لربط األجزاء السابقة معا تستخدم البروتوآوالت التالية
 
1- Data Exchange Interface (DXI) Protocolو  

 .هو البروتوآول المسئول عن اإلتصال
 
2- SMDS Interface Protocol (SIP)  محjjو يسjjو ه 

 .SMDSللشبكة المحلية بالتكامل مع شبكة 
 
3- DQDB Access Protocol تحكمjjjjذي يjjjjو الjjjjو ه 

 و الjذي يقسjم الjى        Switchبالوصول الى الشjبكة و الjذي يسjتخدم مjع            
     jjتقل ممjjذ مسjjاز بمنفjjل جهjjل آjjذ و يوصjjدة منافjjدوث   عjjن حjjع مjjا يمن

  :SMDSتصادم، و يستخدم وسيلتين للوصول الى شبكة 
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1- Single CPE Access  اكjjون هنjjدما يكjjتخدم عنjjو يس 

 SMDS واحjjد فقjjط مثjjل موجjjه أو مjjا شjjابه متصjjل ب  CPEجهjjاز 
Switch.أنظر الصورة. 
 

 
 
2- Multiple CPE Access    اكjون هنjدما يكjو يستخدم عن 

 و يتم توزيjع سjعة   SMDS Switch متصل ب CPEأآثر من جهاز 
 .أنظر الصورة.النطاق بينهم
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 :ملخص الدرس
 

 هjjو المعيjjار لنقjjل البيانjjات باسjjتخدام أسjjالك  SONETتعتبjjر 
األليjjاف البصjjرية ويسjjتخدم فjjي أمريكjjا و اليابjjان و آوريjjا الجنوبيjjة و  

 ميجابت في الثانية أما في      51.84 الى   STS-1تصل سرعته األساسية    
 155.52 و تصل سرعته القياسية الى   SDHعالم فيستخدم   باقي دول ال  

 .STM-1ميجابت في الثانية و تسمى 
 

 . للربط بين الشبكات المحليةSMDSتستخدم خدمة 
 

 .OSIسيكون الدرس المقبل إن شاء اهللا بعنوان مبادئ 
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 الحلقة الدراسية الخامسة و الثالثون
 
 OSIمبادئ 
 

 :شاء اهللا البنود التاليةسنتناول في هذا الدرس إن 
 
 .OSI شرح المبادئ األساسية التي تقف خلف المرجع -1
 
 .OSI وصف للطبقات السبعة التي يتكون منها المرجع -2
 
 وصjjف للخjjدمات المتjjوفرة بjjين الطبقjjات المختلفjjة و شjjرح -3

 .SAPلمفهوم 
 

 :يمكن تصنيف تصميم أنظمة الكمبيوتر الى 
 
 . أنظمة مفتوحة-1
 
 .ة مغلقة أنظم-2
 

في األنظمة المغلقة يكون المستخدمون مجبرين علjى اسjتخدام          
أجهزة من منتج أو شرآة واحدة فقط و ال تستطيع أنظمتهم التعامل مjع             
أجهjjزة مjjن مصjjنعين آخjjرين آمjjا آjjان ذلjjك شjjائعا فjjي السjjبعينات و        

 .الثمانينات
 

مع تطور صjناعة الكمبيjوتر و انتشjارها آjان البjد  مjن إيجjاد            
تسمح لألجهزة باختالف مصنعيها بالتفاهم و التوافق فيما بينهjا    مقاييس  

 :و تنقسم هذه المقاييس الى مجموعتين
 
1- OSI Model. 
 
 .OSI Model و هو تعديل على Project 802 مشروع -2
 



 

308 

 Open  و هjjjو اختصjjjار ل  OSI Modelتjjjم تطjjjوير   
Systems Interconnection   ةjjjاييس الدوليjjjة المقjjل منظمjjjن قبjjم 

International Standards Organization (ISO)   ورjد طjو ق 
هjjذا المقيjjاس العjjالمي ليكjjون منصjjة بjjالرجوع إليهjjا يسjjتطيع متنجjjي و  
مصنعي الشبكات تطوير مقاييس تسمح لألنظمة المفتوحة باإلتصjال و           
التوافjjjق فيمjjjا بينهjjjا و بالتjjjالي أصjjjبحت منتجjjjات الشjjjبكة قائمjjjة علjjjى  

 .OSIمواصفات 
 

 : إتصاالت الشبكة الى سبع طبقاتOSIتقسم مقاييس 
 
1- application. 
 
2- presentation. 
 
3- session. 
 
4- transport. 
 
5- network. 
 
6- data-link. 
 
7- physical. 
 

آjjل طبقjjة تقjjدم خدمjjة للطبقjjات األعلjjى منهjjا بينمjjا تسjjتفيد مjjن   
 .أنظر الصورة.خدمات الطبقات األسفل منها
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 و Transportل مjjjjع طبقjjjjة  تتصNetworkjjjjفمjjjjثال طبقjjjjة 
 .Physical و Data-Linkتستخدم خدمات الطبقتين 

 
الطبقات الثالث السjفلى مخصصjة لنقjل البتjات مjن البيانjات و         

 .تبادلها بين الشبكات
 

أما الطبقjات الjثالث العليjا فهjي مخصصjة لتطبيقjات و بjرامج             
 .المستخدم
 

 و أمjjا الطبقjjة الوسjjطى فتعمjjل آواجهjjة بjjين الطبقjjات السjjفلى    
 .العليا

 
 .و بشكل عام آلما ارتفعت الطبقة آلما زاد تعقيد مهامها

 
آما أن آjل طبقjة فjي الجهjاز المرسjل تقjوم باإلتصjال بالطبقjة           

 .أنظر الصورة.المماثلة لها في الجهاز المستقبل
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 .و هذا اإلتصال ال يكون فعليا بل ظاهريا أو منطقيا
 

 :يلي و تتم عملية اإلتصال بين الجهازين آما 
 

يjjتم إدخjjال البيانjjات المطلjjوب إرسjjالها بواسjjطة التطبيقjjات و     
تنتقل هذه البيانات و يتم ترجمتها بالمرور على آل الطبقات في الجهاز 

 حيjjث Physicalالمرسjjل ابتjjداءا بطبقjjة التطبيقjjات و انتهjjاءا بطبقjjة      
تكون البيانات قد تحولت الى بتjات جjاهزة للنقjل عبjر األسjالك بعjد أن           

ل طبقة معلومات خاصة الى البيانات التي يرغب في إرسالها          تضيف آ 
 و عنjjد وصjjولها الjjى الجهjjاز  Encapsulationو تسjjمى هjjذه العمليjjة 

 بشjjكل معكjjوس ابتjjداءا بطبقjjة    OSIالمسjjتقبل تمjjر البيانjjات بطبقjjات    
Physical  مىjjjjjة تسjjjjjي عمليjjjjjات فjjjjjة التطبيقjjjjjاءا بطبقjjjjjو انته De-

Encapsulation ات الناتjjون البيانjjتخدم      و تكjjراه المسjjا يjjي مjjة هjjج
 .المستقبل  على جهازه

 
 فاصjjjل يسjjjمى   OSIيفصjjjل بjjjين آjjjل طبقjjjة و أخjjjرى فjjjي      

Interfaceأنظر الصورة. و هو الذي يمرر البيانات بين الطبقات. 
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  :OSIلنلق نظرة مفصلة على آل طبقة من طبقات 
 
 و هjjي الطبقjjة التjjي يjjتحكم  Application الطبقjjة األولjjى -1
 :دم مباشرة و هي تدعم برامج مثلفيها المستخ
 

 . برامج نقل الملفات-1             
 

 . برامج قواعد البيانات-2             
 

 . برامج البريد اإللكتروني-3             
 

و هjjذه الطبقjjة هjjي المسjjئولة عjjن تjjوفير إتصjjال بjjين عمليjjات    
 و تjدفق   آما أنها تjتحكم بالوصjول العjام للشjبكة        OSIالتطبيقات و بيئة    

 .البيانات و عالج األخطاء
 

 Application Serviceو توفر هذه الطبقjة خjدمات تسjمى    
Elements (ASEs)و تشمل هذه الخدمات ما يلي : 
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                             1- Association Control 

Service Element (ACSE). 
 

                             2- File Transfer, Acess and 
Management (FTAM). 

 
                             3- Message Handling 

System (MHS). 
 
 و هي المسjئولة عjن تشjكيل      Presentation الطبقة الثانية    -2

البيانات بالهيئة المناسبة للطبقة المجاورة العليا أو السفلى حسب الحالjة           
لطبقjjة مسjjئولة عjjن هjjل هjjي عمليjjة إرسjjال أو إسjjتقبال ، آمjjا أن هjjذه ا  

الترجمة بين البروتوآوالت المختلفة آما تقوم بتحويل الصjيغ المختلفjة           
 و غيرهjjا الjjى صjjيغة قابلjjة  JPG و PNG و PCXمjjن الصjjور مثjjل  

للقراءة و المشاهدة من قبل برنامج المستخدم ، و تقوم هذه الطبقة أيضا 
 .بضغط البيانات لتقليل عدد البتات التي يجب نقلها

 
 و هي التي تسمح لبرنjامجين علjى      Sessionقة الثالثة    الطب -3

آمبيوترين مختلفjين بjإجراء اتصjال و اسjتخدام هjذا اإلتصjال و إنهائjه           
بين الجهازين ، آما أن هذه الطبقة مسئولة عjن التعjرف علjى األجهjزة         
و أسمائها و إصjدار تقjارير عjن اإلتصjاالت التjي تجريهjا و تقjوم هjذه           

إلدارة مثjل ترتيjب الرسjائل المرسjلة حسjب      الطبقة أيضا ببعض مهjام ا  
وقت إرسالها و مدة إرسال آل رسالة و من البروتوآjوالت التjي تعمjل           

 :ضمن هذه الطبقة ما يلي 
 
 .Network File System (NFS) -أ

 
 .Structured Query Language (SQL) -ب
 
 .X Windows -ج
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       jن البيانjزء مjر جjن آخjم  آما تقوم هذه الطبقة بأخذ عينة مjات ت
إرساله عند توقjف الشjبكة عjن العمjل و ذلjك لكjي يjتم إرسjال البيانjات                      
 .عندما تعود الشبكة الى العمل من النقطة التي توقف عندها اإلرسال

 
 
 و هي الطبقة التjي تفصjل بjين         Transport الطبقة الرابعة    -4

 و الطبقjjات الموجهjjة  User-Orientedالطبقjjات الموجهjjة للمسjjتخدم   
 .Network-Orientedللشبكة 

 
تقjjjjوم هjjjjذه الطبقjjjjة بتجزئjjjjة البيانjjjjات الjjjjى أجjjjjزاء تسjjjjمى       

Segments              اءjدون أخطjزاء بjآما تقوم بالتأآد من وصول هذه األج ، 
أو نقص أو تكرار و بالترتيب المناسب و باستخدام الوجهjة المناسjبة و              
تقjjوم هjjذه الطبقjjة فjjي الجهjjاز المسjjتقبل بإرسjjال رسjjالة تعلjjم بإسjjتالمها 

 .للبيانات
 
 و هjjjي مسjjjئولة عjjjن عنونjjjة Network الطبقjjjة الخامسjjjة -5

الرسjjائل و ترجمjjة العنjjاوين المنطقيjjة و األسjjماء الjjى عنjjاوين ماديjjة       
 .تفهمها الشبكة

 
العنjjوان المنطقjjي قjjد يكjjون بريjjد إلكترونjjي أو عنjjوان إنترنjjت   

 أمjjا العنjjوان المjjادي فيكjjون بهjjذا    123.123.123.123بهjjذا الشjjكل   
  .02.12.3A.D1.23.ASالشكل 

 
و تقوم هذه الطبقة باختيار أنسب مسار بين الجهjاز المرسjل و             

 تعمل مjن ضjمن هjذه        Routersالمستقبل ، لهذا فإن أجهزة الموجهات       
 .الطبقة

 
 و هjjjjjي المسjjjjjئولة عjjjjjن  Data-Link الطبقjjjjjة السادسjjjjjة -6

المحافظjة علjjى التjjزامن فjjي إرسjال و اسjjتقبال البيانjjات و تقjjوم بتقسjjيم   
  jjى أجjjات الjjمى  البيانjjغر تسjjزاء أصFrames   زاءjjا أجjjيف إليهjjو تض 

 و التي تحتوي على معلومات تحكjم  Trailer و الذيل   Headerالرأس  
 .للتأآد من خلو اإلطارات من أي أخطاء
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  و هjي الطبقjة المواجهjة لوسjط     Physical الطبقة السابعة    -7
اإلرسjjال و المسjjئولة عjjن إرسjjال البيانjjات التjjي تjjم تجهيزهjjا مjjن قبjjل    

 .ت العليا عبر وسط اإلرسالالطبقا
 

آما تعرف هذه الطبقة الكيفية التjي ستتصjل بهjا بطاقjة الشjبكة               
 .باألسالك

 
لنر اآلن الكيفية التي تتصل و تتفاعjل بواسjطتها هjذه الطبقjات              

 .معا
 

يطلjjق علjjى الهيئjjة القياسjjية التjjي يقjjوم البروتوآjjول بتشjjكيل        
 Protocol Data Unitالبيانjjات المjjارة بjjين الطبقjjات عليهjjا اسjjم  

(PDU). 
 

و تقوم الواجهة الفاصjلة بjين آjل طبقتjين بتعريjف العمليjات و           
الخjjدمات التjjي توفرهjjا الطبقjjة السjjjفلى لجارتهjjا العليjjا و تسjjمى هjjjذه        

 .Primitivesالعمليات 
 

و لكjjي تقjjوم أي طبقjjة عليjjا بالوصjjول الjjى الطبقjjة المجjjاورة      
 Service Access Pointالسفلى فإنها ال بد أن تستخدم عنوانا يسمى 

(SAP)     نjjات مjjر البيانjي تمjjذ منطقjوان آمنفjjذا العنjور هjjن تصjو يمك 
خالله و يضاف الحرف األول من اسم آل طبقة لهذا المصطلح ليصف      

 .NSAP يسمى Networkاسم المنفذ الخاص بكل طبقة ، فمنفذ طبقة 
 

عند مرور البيانات من طبقة ألخرى فإنه من الممكjن اسjتخدام        
 :دمات همانوعين من الخ

 
1- Confirmed. 
 
2- Unconfirmed. 
 

 Primitives تسjjjتخدم العمليjjjات  Confirmedفjjjي الخدمjjjة  
 :التالية
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 .Request الطلب -1
 
 .Indication اإلشارة -2
 
 .Response الرد -3
 
 .Confirm التأآيد -4
 

 : فتستخدم Unconfirmedأما في الخدمة 
 
 .Request الطلب -1
 
 .Indication اإلشارة -2
 

 :ملخص الدرس
 

 .تقسم أنظمة الحاسوب الى أنظمة مفتوحة و أنظمة مغلقة
 

 :  من سبع طبقات OSIيتكون 
 
1- application،2- presentation،3- session،4- 

transport،5- network،6- data-link،7- physical. 
 

و آل طبقة عليا تستفيد من خدمات الطبقات السفلى ، و يفصل             
 .Interfaceقة و التي تليها فاصل يسمى بين آل طب
 

 Projectسjjيكون الjjدرس المقبjjل إن شjjاء اهللا بعنjjوان مبjjادئ  
802. 
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 الحلقة الدراسية السادسة و الثالثون
 

 Project 802مبادئ 
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء اهللا البنود التالية
 
 .OSI مع Project 802 عالقة -1
 
 .Data-Linkالفرعية لطبقة  شرح لوظائف الطبقات -2
 
 .LLC وصف للمهام و الخدمات الموآلة للطبقة الفرعية -3
 
 .MAC وصف للمهام و الخدمات الموآلة للطبقة الفرعية -4
 
 و ظjjjjروف FDDI و TOP و MAP وصjjjjف للمعjjjjايير  -5
 .استخدامها
 

 نظرا لتعدد مصنعي الشبكات و اخjتالف تصjاميمها آjان البjد             
عjjايير تسjjمح للشjjبكات التjjي تسjjتخدم تقنيjjات و    مjjن إيجjjاد مقjjاييس و م 

 .تصاميم مختلفة باإلتصال فيما بينها
 

 Project 802 بإصjjjدار مشjjjروع IEEEلهjjjذا قامjjjت هيئjjjة 
لتjjوفير معjjايير للشjjبكات المحليjjة و شjjبكات نطjjاق المjjدن معتمjjدة علjjى   

 .OSIمقاييس 
 

 2 الjى تjاريخ إطjالق المشjروع و هjو شjهر            802يرجع الjرقم    
 .1980من عام 

 
 : ما يليProject 802تغطي مقاييس مشروع 

 
 . بطاقات الشبكة-1
 
 .WAN مكونات شبكات -2
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 . مكونات شبكات األسالك المحورية و األسالك الملتفة-3
 

مواصفات بطاقة الشبكة تحدد طريقة الوصjول الjى البيانjات و      
آيفيjjة إرسjjالها عبjjر وسjjط اإلرسjjال و هjjذا يتضjjمن تحقيjjق اإلتصjjال و  

 .قطعه بين أجهزة الشبكةصيانته و 
 

 : فئة آما يلي12 الى Project 802تقسم مقاييس 
 
 مjjن طبقjjة  MAC و هjjو متعلjjق بالطبقjjة الفرعيjjة   802.1 -1

Data-Link في OSIو يحدد مواصفات الجسور و إدارتها . 
 
 مjjjjن طبقjjjjة LLC هjjjjو متعلjjjjق بالطبقjjjjة الفرعيjjjjة 802.2 -2

Data-Link في OSI. 
 
3- 802.3   jدد مواصjفات  و هو يحCSMA/CD   بكاتjي شjف 
 .إثرنت

 
 Token Bus و هjjو يحjjدد مواصjjفات شjjبكات  802.4 -4

LAN. 
 
 Token Ring و هjjو يحjjدد مواصjjفات شjjبكات 802.5 -5

LAN. 
 
 .MAN و هو يحدد مواصفات شبكات 802.6 -6
 
 .Broadband و هو يحدد مواصفات شبكات 802.7 -7
 
 .صرية و هو يحدد مواصفات شبكات األلياف الب802.8 -8
 
 و هjjjjjو يحjjjjjدد مواصjjjjjفات الشjjjjjبكات المتكاملjjjjjة    802.9 -9

Integrated Voice/Data. 
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 . و هو يحدد مواصفات ألمن الشبكات802.10 -10
 
 . و هو يحدد مواصفات الشبكات الالسلكية802.11 -11

 
 و هjjjjjjjjjjjو يحjjjjjjjjjjjدد مواصjjjjjjjjjjjفات شjjjjjjjjjjjبكات  802.12 -12

100BaseVG- AnyLAN ةjjjjبكات المحليjjjjو الش Demand 
Priority Access LAN. 

 
 : الى طبقتين فرعيتينData-Linkتنقسم طبقة 

 
1- Logical Link Control (LLC). 
 
2- Media Access Control (MAC). 
 

 و MAC طريقjjة مjjرور المعلومjjات بjjين طبقjjة     LLCتحjjدد 
 و تjjدمج مهامهjjا فjjي البرنjjامج الjjذي يjjتحكم     OSIالطبقjjات العليjjا مjjن   

 : فيما يليببطاقة الشبكة، و تتلخص هذه المهام
 
 .LAN تحقيق اإلتصال األساسي بين األجهزة في شبكات -1
 
 . تنظيم البيانات و تقسيمها الى أجزاء أصغر يسهل نقلها-2
 
 . التأآد من التدفق الصحيح للبيانات في التتابع المطلوب-3
 
 . العثور على األخطاء و تحديد طريقة معالجتها-4
 

مjjع آjjل اتصjjال و إنمjjا  LLCال يjjتم تشjjغيل جميjjع مهjjام طبقjjة 
 .يعتمد ذلك على نوع اإلتصال المستخدم

 
 : توفير ثالث أنواع من الخدماتLLCتستطيع 

 
1- Connectionless   ولjjjjjمان لوصjjjjjوفر ضjjjjjي ال تjjjjjو ه 

البيانات و لكن توفر سرعة نقل بيانات مرتفعة لعjدم الحاجjة للتأآjد مjن       
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ما فjjjي خلjjjو البيانjjjات مjjjن أخطjjjاء ، و هjjjذا النjjjوع هjjjو األآثjjjر اسjjjتخدا
 .الشبكات المحلية نظرا لقلة احتمال حدوث أخطاء في النقل

 
2- Connection-Oriented    بjو في هذا النوع البد من طل 

إجjjjراء اتصjjjال و حصjjjول الموافقjjjة علjjjى إجjjjراء هjjjذا اإلتصjjjال بjjjين  
الجهjjازين المتصjjلين قبjjل بjjدء اإلتصjjال و يjjتم إضjjافة معلومjjات تحكjjم    

      jاء و يسjن األخطjو مjن الخلjي      للتأآد مjبكات التjي الشjوع فjذا النjتخدم ه
 .تنقل بيانات ضخمة و تكون معرضة ألخطاء أآثر

 
3- Acknowledged Connectionless    وعjذا النjي هjو ف 

يعطي الجهاز المستقبل إشjارة تعلjم الجهjاز المرسjل باسjتالمه للبيانjات          
 .بشكل سليم
 

 : فهي التي تقوم بالمهام التاليةMACأما الطبقة الفرعية 
 
 .عرف آل بطاقات الشبكة بشكل فريد ت-1
 
 تقjjوم بالتأآjjد مjjن تسjjليم بيانjjات خاليjjة مjjن األخطjjاء بjjين         -2

 .األجهزة المتصلة و إعادة اإلرسال في حالة وجود أخطاء
 
 لتكjjون LLC تقjjوم بإنشjjاء األطjjر التjjي تتسjjلمها مjjن طبقjjة  -3

 .جاهزة لإلرسال
 
سjjتقبل  القيjjام بمهمjjة العنونjjة بإضjjافة عنjjوان المرسjjل و الم -4

 و هjو  MAC Addressلحزم البيانات المرسلة و يطلق على العنوان 
 فjي  ROMعنوان فريد ال يتكرر و يتم تخزين هذا العنjوان فjي ذاآjرة               

-Burned-Inبطاقjjة الشjjبكة و أحيانjjا يطلjjق علjjى هjjذا العنjjوان اسjjم      
Address (BIA). 

 
 تjjوفر خدمjjة للتأآjjد مjjن اسjjتالم الجهjjاز المسjjتقبل للبيانjjات     -5

 .سلة إليهالمر
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 Error-Detecting مjزودا بعjدد يطلjق عليjه     MACيكjون  
Frame-Check Sequence (FCS)  ددjjjذا العjjjاب هjjjتم حسjjjو ي 

بواسطة الجهاز المرسل وفقا للبيانات التي يحملها اإلطار و يتم حسjاب      
هذا العدد مرة أخرى من قبjل الجهjاز المسjتقبل ، فjإذا آjان النjاتج غيjر                    

م حسابه أوال فإن البيانjات يjتم الjتخلص منهjا و             متوافق مع العدد الذي ت    
 للجهjjاز المرسjjل إعjjادة إرسjjال    OSIيطلjjب مjjن الطبقjjات العليjjا فjjي     

 .البيانات مرة أخرى
 

 MACعنjjدما يريjjد جهjjاز مjjا اإلتصjjال بjjآخر باسjjتخدام طبقjjة 
فjjjإن هjjjذا األمjjjر يjjjتم آمjjjا يلjjjي و هjjjذا فjjjي حالjjjة اإلتصjjjال الموجjjjه         

Connection-Oriented: 
 
 مjن الجهjاز     Requestلجهjاز المرسjل بطلjب خدمjة          يقوم ا  -1
 .المستقبل

 
 يتم تسجيل طلب الخدمة في الجهاز المستقبل و تظهر علjى          -2

 .Indicationشكل إشارة 
 
 من الجهاز Response في الجهاز المرسل تظهر إستجابة -3

المستقبل و هذه اإلستجابة قjد تكjون إيجابيjة أو سjلبية فjي حjال إنشjغال                 
 .تقبلالجهاز المس

 
 إذا آانjjjت اإلسjjjتجابة إيجابيjjjة فسjjjيظهر تأآيjjjد اسjjjتالم مjjjن  -4

 .Comfirmationالجهاز المستقبل 
 

 فعمليjjة اإلرسjjال تمjjر   Connectionlessأمjjا فjjي اإلتصjjال   
 .بالمرحلتين األولتين فقط

 
 هي الوحيدة التي أعدت  Project 802ليست معايير مشروع 

والت التjي أعjدت لjنفس     و فيما يلي بعض حزم البروتوآOSI       jلتطوير  
 :الغرض
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1- Manufacturing Automation Protocol (MAP) 
 و General Motorsو قد تم تطويره للشبكات المحلية من قبل شرآة 

 .Token Busهي تستخدم تصميم 
 
2- Technical and Office Protocols (TOP)  دjو ق 

عمل  و هذه المعايير تBoeing Corporationطورت من قبل شرآة 
 و هjjjي تسjjjjتخدم شjjjjبكات إثرنjjjjت و  MAPبشjjjكل مشjjjjابه ل معjjjjايير  

Token Ring. 
 
3- Fiber Distributed Data Interface (FDDI)  دjو ق 

 Americanطjjورت مjjن قبjjل معهjjد المعjjايير الوطنيjjة األمريكيjjة        
National Standards Institute (ANSI) تخدم  1987 عامjو تس 

 تستخدم أسjالك األليjاف البصjرية        هذه المعايير بكثرة في الشبكات التي     
و قjjد تjjم تطjjوير معjjايير مشjjابهة و لكjjن مخصصjjة لألسjjالك النحاسjjية    

STP و UTP   مjjjjjايير اسjjjjjذه المعjjjjjى هjjjjjق علjjjjjو يطل Copper 
Distributed Data Interface (CDDI). 

 
 : الى طبقتين فرعيتينPhysical طبقة FDDIتقسم معايير 

 
1- Physical Layer Protocol (PHY). 
 
2- Physical Medium Dependent (PMD). 
 

 : مسئولة عن المهام التاليةPHYالطبقة الفرعية األولى 
 
1- Encoding. 
 
2- Decoding. 
 
3- Data Framing. 
 

 : فهي مسئولة عما يليPMDأما طبقة 
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 .Power Levels إرسال و استقبال مستويات الطاقة -1
 
 .ستقبال توفير احتياجات واجهات اإلرسال و اإل-2
 
 . تحديد معدالت حدوث األخطاء-3
 
 . مواصفات األسالك و المشابك-4
 

 :ملخص الدرس
 

 الى طبقتين Data-Link طبقة  Project 802يقسم مشروع 
LLC و MACو لكل منهما وظائف مختلفة . 

 
 802.1 فئة مختلفة من 12 الى  Project 802ينقسم مشروع 

 .802.12الى 
 

 إضjافة الjى     OSIالت أعدت لتطjوير     هناك عدة حزم بروتوآو   
Project 802  و هي : 

 
MAP ، TOP و FDDI. 

 
بعنjjوان مشjjغالت الشjjبكة  سjjيكون الjjدرس المقبjjل إن شjjاء اهللا 

Network Dreivers. 
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 الحلقة الدراسية السابعة و الثالثون
 

 Network Driversمشغالت الشبكة 
 

 :د التاليةسنتناول في هذا الدرس إن شاء اهللا البنو
 
 . تبيان عمل مشغالت األجهزة-1
 
 .ODI و NDIS شرح لعمل واجهات مشغالت األجهزة -2
 
  شjjjjرح لخjjjjواص واجهjjjjة بطاقjjjjة الشjjjjبكة لميكروسjjjjوفت   -3

NDIS. 
 

 هو البرنjامج الjذي يسjمح    Device Driverمشغل الجهاز أو 
 .لنظام تشغيل الكمبيوتر بالعمل و التخاطب مع جهاز معين

 
حتوي علjى أجهjزة مjا مثjل بطاقjة الشjبكة و لكjن                فجهازك قد ي  

نظام التشغيل لن يستطيع التعامل مjع هjذه البطاقjة مjا لjم يتjوفر بjريمج                   
مشغل البطاقjة ، حيjث يjتم التخاطjب بjين نظjام التشjغيل و البطاقjة مjن                     

 .خالل هذا المشغل
 

و بالتالي فكل جهاز في الكمبيوتر يحتاج الى مشغل آjي يعمjل             
 .آما يجب

 
 : يعمل مشغل بطاقة الشبكةلنر آيف

 
نحن نعلم أن بطاقjات الشjبكات يjتم تصjنيعها مjن قبjل شjرآات             
مختلفة ، و بالتالي فهناك احتمال أن يكون لكل بطاقة خواص مختلفة و          
سjjيكون مjjن المسjjتحيل عمليjjا تزويjjد جميjjع أجهjjزة الكمبيjjوتر بjjالبرامج  

 مjن ذلjك   الالزمة للعمل مع آjل نjوع مjن أنjواع بطاقjة الشjبكة ، و بjدال        
فإن آل مصنع يزود بطاقته ببرنامج للتشغيل مخزن علjى قjرص مjرن            
و ال يكون على مقتني البطاقة سوى تحميل و تشغيل هذا البرنامج لكي              

 .يتعرف نظام التشغيل على هذه البطاقة
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و أحيانا يحتوي نظام التشjغيل علjى هjذه المشjغالت ، و يمكjن                

المنتجjة للبطاقjة أو أي جهjاز    أيضا تحميلها من موقع اإلنترنت للشرآة      
 .آخر يتطلب وجود مشغل له

 
تقوم مشغالت الشبكة بتوفير إتصjال بjين بطاقjة الشjبكة و بjين              

 و هjو  Network Redirectorموجjه برمجjي فjي الكمبيjوتر يسjمى      
 Input/Outputجزء مjن برنjامج التشjبيك و مهمتjه اسjتقبال طلبjات       

(I/O)جهاز المطلوب للملفات على جهاز آخر و تحويلها لل. 
 

يتم تنصيب مشغل البطاقjة مjن خjالل برنjامج اإلعjداد المتjوفر         
علjى القjرص المjjرن و يjتم تخjjزين هjذا المشjغل علjjى القjرص الصjjلب       

 .للجهاز
 

 MACتعمل مشغالت بطاقة الشبكة من خالل الطبقة الفرعية         
 .OSI في Data-Linkلطبقة 

 
شjjبكة و آjل بطاقjjة تسjjتخدم بروتوآjjوال معينjا لإلتصjjال عبjjر ال  

حيث أن أنظمة التشغيل المختلفة تjدعم بروتوآjوالت مختلفjة فjإن علjى              
بطاقة الشjبكة بjدورها أن تjدعم بروتوآjوالت متعjددة و مختلفjة ، و إذا                 
آان هذا هو الحال فإن على المصنعين آتابjة مشjغالت خاصjة متوافقjة              
مع آل بروتوآول أو نظام تشغيل، لهذا و للتخلي عن أي عمjل إضjافي     

 jjم تطjjبكة    تjjغل الشjjة مشjjمى واجهjjا يسjjوير مNetwork Driver 
Interface. 

 
علjjjى مشjjjغالت الشjjjبكة أن تكjjjون متوافقjjjة مjjjع أحjjjد معjjjايير     

 :الواجهات التالية
 
1-  Network Driver Interface Specification 
(NDIS) . 
 
2- Open Data-Link Interface (ODI). 
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 أنظمjة   بينمjا NDISبرنامج تشjبيك ميكروسjوفت متوافjق مjع          
Novell NetWare فهي متوافقة مع ODI. 

 
تقjjjjوم هjjjjذه الواجهjjjjات بعjjjjزل بطاقjjjjة الشjjjjبكة عjjjjن تفاصjjjjيل  
البروتوآوالت المختلفة المستخدمة وعزل البروتوآjوالت عjن األنjواع          

 .المختلفة لبطاقات الشبكات
 

مع هذه الواجهات أصبح ال داعي لكتابة مشjغالت خاصjة لكjل        
صبح يكفي آتابjة مشjغالت متوافقjة مjع          بروتوآول أو نظام تشغيل بل أ     

أحjjد الواجهjjات آنفjjة الjjذآر بحيjjث أصjjبح المسjjتخدمون قjjادرون علjjى      
اإلتصjjال عبjjر شjjبكات تسjjتخدم بروتوآjjوالت مختلفjjة باسjjتخدام بطاقjjة  

 ODI أو   NDISشبكة وحيدة و مشغل شبكة وحيد متوافق مjع واجهjة            
 .لجهازو من الممكن عند الضرورة تحميل آلي الواجهتين على نفس ا

 
تتمتjjع واجهjjة مشjjغالت الشjjبكة التjjي تعتمjjدها ميكروسjjوفت و   

 : بالمميزات التاليةNDISهي 
 
 . تدعم إستخدام أآثر من معالج على نفس الجهاز-1
 
 تسjjتطيع التعامjjل مjjع عjjدة اتصjjاالت أو روابjjط شjjبكية فjjي   -2
 .نفس الوقت
 
 تستطيع التعامل مع عدة بروتوآوالت نقل محملة فjي نفjس            -3
 .الوقت

 
 : يكون مسئوال عن المهام التاليةNDISآل مشغل 

 
 . إرسال و استقبال الحزم عبر اإلتصال الشبكي-1
 
 . اإلدارة الفعلية لبطاقة الشبكة بما يتناسب مع نظام التشغيل-2
 
 فjjي بطاقjjة الشjjبكة و تلقjjي   Input/Output تشjjغيل نظjjام  -3

 . منهاInterruptsطلبات المقاطعة 
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4-jjjام التشjjjالم نظjjjن   إعjjjاء مjjjات أو اإلنتهjjjتقبال البيانjjjغيل باس
 .إرسالها

 
 عjjjزل معلومjjjات نظjjjام التشjjjغيل أو مكونjjjات الجهjjjاز عjjjن  -5

مشjjغالت بطاقjjة الشjjبكة فjjjي حالjjة عjjدم حاجjjjة هjjذه المشjjغالت لهjjjذه        
 .المعلومات
 

 :ملخص الدرس
 

المشغالت هي برامج تسمح لألجهزة باإلتصال و التخاطب مع 
 .نظام التشغيل للكمبيوتر

 
 الشjjبكات أن تكjjون متوافقjjة مjjع أحjjد       علjjى مشjjغالت يجjjب

 .ODI أو NDISالواجهتين 
 

 و التjي تقjدم مجموعjة        NDISتستخدم ميكروسوفت الواجهjة       
 .من المزايا
 

 .سيكون الدرس المقبل إن شاء اهللا بعنوان أمن الشبكة
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 الحلقة الدراسية الثامنة و الثالثون
 

 أمن الشبكة
 

 :ا الدرس إن شاء اهللا البنود التاليةسنتناول في هذ
 
 عرض لبعض المخاطر األمنية التي قد تتعرض لها الشبكة       -1

 .و  آيفية الوقاية منها
 
 . وصف لعالقة الولوج الى الشبكة بأمنها-2
 
 . آيفية حماية الموارد بواسطة تراخيص الوصول-3
 
 .ACL شرح لمكونات -4
 
 . شرح لعملية تفحص التراخيص-5
 

بكة قد تكjون عرضjة للوصjول غيjر المjرخص ألي ممjا              أي ش 
 :يلي

 
 . المعدات-1
 
 . البيانات-2
 
 . عمليات الشبكة-3
 
 . الموارد-4
 

تعتمد درجة أمن الشبكة على مدى حساسjية البيانjات المتداولjة           
 .عبر الشبكة
 



 

328 

و يتم تنظيم األمن وفقا لنوع الشبكة ، ففي شبكات الند للنjد آjل          
الخjاص ، بينمjا يjتحكم المjزود فjي أمjن شjjبكات       جهjاز يjتحكم فjي أمنjه     

 . المزود\الزبون
 

و هناك بعض اإلجراءات التي تساعد في المحافظjة علjى أمjن             
 :الشبكة

 
 التjjدريب المjjتقن للمسjjتخدمين علjjى التعامjjل مjjع إجjjراءات    -1
 .األمن

 
 التأآد من أمjن المعjدات و صjعوبة الوصjول اليهjا مjن قبjل         -2

 .غير المخولين
 
ألسjjالك النحاسjjية و إخفاءهjjا عjjن األعjjين ألنهjjا قjjد  حمايjjة ا-3

 .تكون عرضة للتجسس
 
 تشjjفير البيانjjات عنjjد الحاجjjة أمjjا مقjjاييس التشjjفير فتضjjعها  -4

 National Security Agencyوآالjjة األمjjن الjjوطني األمريكيjjة 
(NSA). 

 
 تزويjjjد المسjjjتخدمين بjjjأجهزة ال تحتjjjوي علjjjى محرآjjjات     -5

أقjjراص صjjلبة ، و تتصjjل هjjذه   أقjjراص مرنjjة أو مضjjغوطة أو حتjjى   
 و ROM Boot Chipاألجهjjزة بjjالمزودات باسjjتخدام رقاقjjة إقjjالع 

عند تشغيل هذه األجهزة يقوم المزود بتحميل برنامج اإلقالع في ذاآرة           
RAMللجهاز ليبدأ بالعمل . 

 
 استخدام برامج لتسجيل جميjع العمليjات التjي يjتم إجراؤهjا              -6

 .ةعلى الشبكة لمراجعتها عند الضرور
 
 للمسjjjتخدمين للوصjjjول Permissions إعطjjjاء تصjjjاريح -7

للبيانjjات و المعjjدات آjjل حسjjب طبيعjjة عملjjه و فjjي هjjذه الحالjjة يجjjب      
 .مشارآة البيانات و المعدات للسماح لآلخرين باستخدامها
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 تحjjjدد األنشjjjطة و   Rights تزويjjjد المسjjjتخدمين بحقjjjوق    -8
 .العمليات المسموح لهم إجراءها على النظام

 
 :نظامان أساسيان إلعطاء التصاريح و الحقوق هناك 

 
 . المشارآة المحمية بكلمة مرور-1
 
 . تصاريح الوصول-2
 

في النظام األول يتم تعيين آلمة سر لكل من الموارد المطلjوب       
 .مشارآتها و يتم الوصول لهذه الموارد فقط من قبل من لديه آلمة السر

 
   jjي للقjjل هjjول هjjة الوصjjد درجjjتطيع تحديjjا تسjjط أم آمjjراءة فق

 .أنظر الصورة.وصول آامل أم وفقا لكلمة السر
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في النظjام الثjاني يjتم تعيjين الحقjوق و إعطjاء التصjاريح لكjل               
مسjjتخدم أو مجموعjjة مسjjتخدمين ، و يكفjjي أن يjjدخل المسjjتخدم آلمjjة    
المرور عند الدخول الى نظام التشغيل ليتعرف النظام علjى حقjوق هjذا         

وفرة لjه، و يعتبjر هjذا النظjام أآثjر أمنjا مjن        المستخدم و التصاريح المت   
 .النظام السابق و يعطي مدير الشبكة تحكما أآبر بكل مستخدم

 
عنjد إدخjjال اإلسjم و آلمjjة المjرور يjjتم تمريjر هjjذه المعلومjjات     

 Security Accounts Managerالjjى مjjjدير أمjjjن الحسjjjابات  
(SAM)         ازjى جهjفإذا آان الولوج ال Workstation    اتjإن المعلومjف  

يتم مقارنتها مع قاعدة بيانjات حسjابات األمjن المحليjة فjي الجهjاز، أمjا         
 فjإن المعلومjات يjتم إرسjالها الjى           Domainإذا آان الولوج الى نطjاق       
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 الذي يقارنها مع قاعدة بيانات حسابات النطاق، فjإذا آjان    SAMمزود  
اسم المستخدم أو آلمة المjرور غيjر صjالحين فjإن المسjتخدم يمنjع مjن                  

الى النظام، أما إذا آانا صحيحين فإن نظام األمن الفرعي يقjوم  الدخول  
 تعرف النظام بالمسjتخدم فتjرة   Access Tokenبإصدار بطاقة ولوج 

 :ولوجه و تحتوي هذه البطاقة على المعلومات التالية
 
 و هjjو Security Identifier (SID) المعjjرف األمنjjي -1

 .رقم فريد خاص بكل حساب
 
2- jjjات المجموعjjة  معرفGroup SIDs ددjjjي تحjjjي التjjjو ه 

 .المجموعة التي ينتمي لها المستخدم
 
 و هjjي تمثjjل الحقjjوق الممنوحjjة    Privileges اإلمتيjjازات -3
 .لحسابك

 
 عنjد محاولتjك اإلتصjال    Access Tokenآما أنه يتم إصدار 

من جهازك بجهاز آخر على شبكتك و يطلق على هذا اإلجjراء الولjوج             
 .Remote Logonعن بعد 

 
ن األمور التي يجب مراعاتها عنjد الحjديث عjن أمjن الشjبكة               م

هو المحافظة على أمن الموارد مثل الطابعات و محرآات األقjراص و            
الملفjjات و التjjي يقjjjوم مjjدير الشjjjبكة بتعيjjين تصjjjاريح إلسjjتخدام هjjjذه      

 .الموارد
 

 :و من التصاريح التي قد تعطى للوصول الى الملفات ما يلي
 
 .ح لك بعرض و نسخ الملفات تصريح قراءة و يسم-1
 
 . تصريح تنفيذ للتطبيقات-2
 
 . تصريح آتابة و يسمح بالتعديل في محتوى الملفات-3
 
 .No Access ممنوع اإلستخدام -4
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و التصjjjjjاريح ممكjjjjjن منحهjjjjjا لمسjjjjjتخدم أو مجموعjjjjjة مjjjjjن   

 .المستخدمين و هذا ٍأسهل
 

 Accessيمتلك آل مورد من الموارد قائمjة تحكjم بالوصjول    
Control List (ACL)     يjا فjتم إدخالهjة يjو آل معلوم ACL  قjيطل 

 .Access Control Entry (ACE) عليها 
 

 عنjjjد مjjjنح التصjjjريح إلسjjjتخدام المjjjورد و   ACEيjjjتم إنشjjjاء 
 للمسjjjjتخدم أو مجموعتjjjjه الممنوحjjjjة التصjjjjريح   SIDتحتjjjjوي علjjjjى  

باإلضافة الى نوع التصريح، فلو افترضنا أن مدير مجموعة ما قد ُمنح   
 جديjد يjتم إنشjاؤه       ACE قراءة و تصريح آتابة لملف مjا  فjإن            تصريح

 SID علjjى ACE الخjjاص بjالملف و سjjيحتوي  ACLثjم إضjjافته الjى   
 .لمدير المجموعة باإلضافة الى تصريح قراءة و تصريح آتابة

 
  :ACEهناك نوعان ل 

 
 .AccessAllowed الوصول مسموح -1
 
 إذا آjان     و يتم إنشاؤها   AccessDenied الوصول ممنوع    -2

 .No Accessتصريح الوصول هو 
 

و هكذا عنjدما يحjاول مسjتخدم مjا الوصjول الjى مjورد مjا يjتم               
 . للموردACL  من ACE في آل SIDs الخاص به مع SIDمقارنة 

 
 بحيjjث ACE يjjتم ترتيjjب  2000 و وينjjدوز NTفjjي وينjjدوز  

 ، AccessAllowed ACEs قبjل  AccessDenied ACEsتكjون  
 فستمنع AccessDenied ACEs في أي من  خاصتكSIDفإذا وجد 

 AccessAllowedمjjن الوصjjول الjjى المjjورد و إال فسjjيبحث فjjي     
ACEs           للتأآد من الحقوق الممنوحة لك فإن لم يعثر على SID  مطابق 

 .لخاصتك فستعرض رسالة تحذير تمنعك من الوصول للمورد
 

 :ملخص الدرس
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لى أمjن  هناك بعض اإلجراءات التي يجب اتخاذها للمحافظة ع     

 :الشبكة و منها
 

تjjjدريب المسjjjتخدمين ، حمايjjjة المعjjjدات ، تشjjjفير البيانjjjات ،    
، مراقبjة العمليjات التjي تجjرى علjى       استخدام أجهزة عديمة األقراص 

 .الشبكة
 

 :هناك نظامان أساسيان إلعطاء التصاريح و الحقوق 
 
 . المشارآة المحمية بكلمة مرور-1
 
 .  تصاريح الوصول-2
 

-س المقبل إن شاء اهللا بعنوان حل مشjاآل الشjبكة    سيكون الدر 
 .المراقبة و التخطيط: أوال 
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 الحلقة الدراسية التاسعة و الثالثون
 

 حل مشاآل الشبكة
 

 المراقبة و التخطيط: أوال
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء اهللا البنود التالية
 
 .آل وصف لكيفية وقاية الشبكة من حدوث مشا-1
 
 سjjرد لمزايjjا اسjjتخدام بjjرامج إدارة الشjjبكة فjjي التقليjjل مjjن   -2

 .فرص حدوث مشاآل
 
 . شرح لكيفية استخدام المنهجية في حل مشاآل الشبكة-3
 

تعتبر حل مشاآل الشبكة واحدة من مهام مjدير الشjبكة، و لكjن       
و آمjjا هjjو معjjروف فالوقايjjة خيjjر مjjن العjjالج ، لهjjذا فjjإن التخطjjيط و    

ستعداد لحدوث أي مشكلة أفضل بكثير من اإلنتظار حتjى   المراقبة و اإل  
 .تحدث المشاآل فعليا

 
 :تتلخص الوقاية من حدوث مشاآل شبكية فيما يلي

 
 . التخطيط السليم-1
 
 . مراقبة أداء الشبكة-2
 
 . تدريب مستخدمي الشبكة-3
 

باإلضjjافة الjjى مjjا سjjبق فjjإن مjjدير الشjjبكة عليjjه القيjjام بjjبعض    
 :اإلجراءات مثل

 
 التعjرف علjjى مكونjjات الشjjبكة المسjئولة عjjن حjjدوث حالjjة   -1

 .و عزل هذه المكونات) إبطاء عمل الشبكة(عنق الزجاجة 
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 التأآjjjد مjjjن تjjjوفير سjjjعة النطjjjاق المناسjjjبة لحرآjjjة مjjjرور  -2

 .البيانات على الشبكة
 
 . إجراء نسخ إحتياطي دوري-3
 

 إذا قjjام المسjjتخدم بمهjjام التخطjjيط و الوقايjjة و المراقبjjة علjjى     
 .أآمل وجه فغالبا لن يكون في حاجة لمساعدة مدير الشبكة

 
إدارة الشjjبكة و حjjل مشjjاآلها يجjjب أن تكjjون جjjزءا مjjن خطjjة  

 .تتغير و تنمو مع تغير و نمو الشبكة
 

 :يجب أن تحتوي خطط الشبكة على ما يلي
 
 . رسوم توضيحية لألسالك المستخدمة و مدى آفاءتها-1
 
 . تصاميم الشبكة المستخدمة-2
 
 . القدرة اإلستيعابية للشبكة-3
 
 . تحديد للبروتوآوالت المستخدمة-4
 
 . المقاييس المستخدمة في المعدات-5
 
 تسjjjجيل للتوقعjjjات باإلحتياجjjjات و التحjjjديثات المسjjjتقبلية    -6
 .للشبكة

 
آما أن سياسات و إجراءات الوقاية من المشاآل الشبكية يجjب           

 .تضمينها في الخطة
 

 :سياسات و اإلجراءات ما يلييجب أن تتضمن هذه ال
 
 . إعداد نظام للنسخ احتياطي-1
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 إجjjjراءات أمنيjjjة وفقjjjا لحجjjjم الشjjjبكة و حساسjjjية البيانjjjات -2
 .المتداولة

 
 توحيد المقاييس المستخدمة في اختيار مكونات الشjبكة ممjا       -3

يسهل إدارتها و تحديثها و إصالحها عنjد الحاجjة، و ذلjك ينطبjق علjى                  
 . أيضاالملفات و البرامج

 
 التحjjديث المسjjتمر للبjjرامج و المشjjغالت و للمكونjjات عنjjد   -4
 .الحاجة لذلك

 
 التوثيjjق الjjدوري ألداء الشjjبكة و هjjذا يشjjمل أيضjjا توثيjjق     -5

معلومjjات المjjزود و خريطjjة توزيjjع البيانjjات و النسjjخ اإلحتياطيjjة بjjين  
المjjزودات، آمjjjا يعتبjjjر مفيjjدا للغايjjjة تسjjjجيل حjjدوث آjjjل المشjjjاآل و    

إلضافة الى تواريخ حjدوثها و اإلجjراءات التjي تjم اتباعهjا          ظواهرها با 
لحلهjjا ثjjم حفjjظ آjjل هjjذه الوثjjائق بصjjورة منظمjjة للرجjjوع إليهjjا عنjjد       

 .الحاجة
 

البjjjرامج الجيjjjدة إلدارة و مراقبjjjة الشjjjبكة تسjjjاعد آثيjjjرا فjjjي     
التعرف على الظروف المؤدية لحدوث مشاآل، بل و تساعد أيضا على 

 .إيجاد حلول لهذه المشاآل
 

 خمjjس فئjjات إلدارة الشjjبكة و التjjي تتعلjjق    ISOتعjjرف هيئjjة  
 :بتقديم حلول للمشاآل

 
 إدارة المحاسjjبة و التjjي تسjjجل و تعjjد تقjjارير عjjن اسjjتخدام  -1

 .موارد الشبكة
 
 إدارة اإلعدادات و التي تعرف و تتحكم بمكونات الشjبكة و        -2
 .إعداداتها

 
 .بكة إدارة األخطاء و التي تكتشف و تعزل مشاآل الش-3
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 إدارة األداء و التي تراقب و تحلل و تتحكم بإنتjاج البيانjات            -4
 .الشبكية

 
 إدارة األمن و التjي تراقjب و تjتحكم بالوصjول الjى مjوارد                 -5
 .الشبكة

 
تعتبر أدوات اإلدارة من األدوات طويلة المjدى فjي أداء العمjل         
و قjjjد يسjjjتغرق األمjjjر وقتjjjا و خبjjjرة طويلjjjة قبjjjل أن يjjjتعلم المسjjjتخدم   

ختيjار الصjحيح لإلحصjائيات التjي عليjه جمعهjا للوقايjة مjن حjدوث          اإل
 .مشكلة أو لإلستفادة منها في حل مشكلة حدثت فعال

 
أغلjjب أنظمjjة التشjjغيل الشjjبكية المتقدمjjة تحتjjوي علjjى برنjjامج  
مjjدمج لمراقبjjة الشjjبكة و الjjذي يسjjتخدم لمتابعjjة أداء الشjjبكة و إصjjدار    

 :ث أنواع من المعلوماتتقارير عن حالتها و يستفيد من جمع ثال
 
 و التjي تسjjجل  Event Logs معلومjات تسjجيل األحjداث    -1

األخطjjاء  و التjjدقيقات األمنيjjة و غيرهjjا مjjن األحjjداث التjjي تسjjاعد فjjي  
 .تشخيص المشاآل

 
 و التjي تجمjع   Usage Statistics إحصjائيات اإلسjتخدام   -2

معلومjjjات عjjjن المسjjjتخدمين الjjjذين يصjjjلون الjjjى المjjjوارد و آيفيjjjة        
 .تخدامهم لهااس

 
 و التjjjي Performance Statistics إحصjjjائيات األداء -3

 .تجمع معلومات عن استخدام المعالج و الذاآرة و آفاءة المزود
 

يمكjjن اإلسjjتفادة مjjن المعلومjjات السjjابقة فjjي آjjل مjjن الوقjjت        
 .الحقيقي و الوقت المسجل

 
و يمكjjjن جمjjjع هjjjذه المعلومjjjات بمراقبjjjة لjjjيس فقjjjط األجهjjjزة  

 .ل و األجهزة المتصلة عن بعد أيضاالمحلية ب
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و ينصح بتسجيل و توثيق معلومات مراقبة الشبكة عنjد عملهjا           
بشjjكل سjjليم  و خلوهjjا مjjن األخطjjاء ليjjتم مراجعتهjjا و مقارنتهjjا عنjjد        
حدوث أي مشكلة شjبكية و يفضjل جمjع هjذه المعلومjات فjي الظjروف                  

 :التالية
 
 . أخذ نماذج يومية عن حالة الشبكة-1
 
 .ماذج في أوقات اإلستخدام المزدحمة أخذ ن-2
 
 . أخذ نماذج من حرآة المرور للبروتوآوالت المختلفة-3
 

و تفيد المعلومjات السjابقة فjي تحديjد و عjزل المسjبب لحjدوث           
 .أنظر الصورة.حالة عنق الزجاجة

 
 

و بدراسjة التحاليjل و المعلومjات السjابقة يمكjن تحديjد فيمjا إذا        
 : ضرورياآان أحد اإلجراءات التالية

 
 . تقسيم الشبكة الى عدة أقسام-1
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 . إضافة المزيد من مزودات الملفات-2
 
 . تحديث بطاقات الشبكة ألداء أفضل-3
 

تستطيع برامج إدارة الشبكة المتقدمة المساعدة في منع حjدوث          
 :مشاآل شبكية و من أمثلة هذه البرامج ما يلي

 
1- IBM's Netview sit. 
 
2- SunNet Manager. 
 
3- Spectrum Enterprise Manager. 
 
4- CiscoWorks. 
 

تسjjتطيع هjjذه البjjرامج المتخصصjjة قjjراءة و تحليjjل أداء آjjل       
مكjjون مjjن مكونjjات الشjjبكة و ذلjjك باسjjتخدام بروتوآjjول إدارة الشjjبكة   

 Simple Network Management Protocolالبسjjjيط 
(SNMP)   بكة وjزة الشjو هو بروتوآول خاص يستخدم لصيانة أجه ،  

 .يسمح لبرامج اإلدارة المتقدمة بالتفاعل مع مكونات الشبكة
 

و تسjjتطيع هjjذه البjjرامج ضjjمان دقjjة المعلومjjات التjjي توفرهjjا   
بحيث أنهjا عنjد إعالمهjا عjن حjدوث خطjأ مjا فjي أحjد المكونjات فهjذا                       
يعني أن هذا المكون بعينه سبب المشjكلة، و لjيس ذلjك و حسjب بjل إن                 

 . توفير حلول للمشاآل التي تبلغ عنهاهذه البرامج تستطيع اقتراح أو
 

آمjjا تتعjjرف هjjذه البjjرامج علjjى حjjزم الرسjjائل المعطوبjjة أو       
 .التالفة و تتخلص منها

 
و تستطيع باستخدام هذه البرامج التخطjيط السjليم لنمjو الشjبكة             
المتوقع ، و ذلك بتزويد البرنjامج بمعلومjات مفصjلة عjن احتياجاتjك و              
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تراح اإلجراءات المناسjبة لتحقيjق غرضjك        ميزانيتك ليقوم البرنامج باق   
 .بما يتماشى مع ظروفك

 
في الشبكات الكبيرة تقjوم هjذه البjرامج بتوجيjه جميjع البيانjات              
 .التي تجمعها الى آمبيوتر مرآزي يستخدم في تحليل هذه المعلومات

 
يعتبر استخدام أسلوب منهجي في حل مشكلة ما أنجع و أسjرع   

 .من استخدام أسلوب عشوائي
 

 :يمر األسلوب المنهجي بخمس خطوات
 
 تحديjjد أولويjjة المشjjكلة فعنjjد توقjjف القjjرص الصjjلب عjjن      -1

العمل في أحد األجهزة فإن هذه المشكلة تكون مقدمة على مشكلة تعطل 
 .السماعات في جهاز آخر

 
 . التعرف على مظاهر المشكلة-2
 
 . عمل قائمة باألسباب المحتملة للمشكلة-3
 
 .عزل سبب المشكلة إجراء إختبار ل-4
 
 . دراسة نتائج اإلختبار للوصول الى حل-5
 

عند حدوث مشكلة يجب البدء بجمع بعض المعلومات للتعjرف        
على طبيعة المشكلة و يكون مفيjدا مراجعjة الوثjائق التjي تحتjوي علjى              
تواريخ لمشاآل سابقة و آيف تم حلهjا، ثjم يجjب توجيjه بعjض األسjئلة            

الة تعطل الشبكة من الممكن سؤالهم عjن        الى المستخدمين، آمثال في ح    
 :طبيعة المشكلة ، و تكون إجاباتهم  مشابهة لما يلي

 
 . الشبكة أبطأ من العادة-1
 
 . ال يستطيعون اإلتصال بالمزود-2
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 . ال يستطيعون تشغيل التطبيقات الشبكية-3
 
 . ال يستطيعون الطباعة باستخدام الطابعة الشبكية-4
 

الحظjات المسjتخدمين للjتمكن مjن عjزل          عليك اإلسjتفادة مjن م     
المشكلة ، فهل حدثت المشكلة مثال مjع مسjتخدم واحjد أو مjع مجموعjة                 

 .من المستخدمين
 

و هل حدثت المشjكلة بعjد تنصjيب برنjامج جديjد أو تحديثjه أو           
 .قبل ذلك

 
و هل حدثت هذه المشكلة بعد إضافة معدات جديjدة أو انضjمام       

 ....مستخدمين جدد و هكذا
 

للشبكة فإنك بعد فترة ستصبح خبيjرا بمشjاآل شjبكتك و      آمدير  
 .آيفية حلها في أقصر وقت ممكن

 
إذا فشلت بالتعرف على سبب المشكلة بعjد المراجعjة و توجيjه             
األسئلة فإن عليك حينها تقسيم الشبكة الى أجjزاء صjغيرة قjدر اإلمكjان            

                   jى أآمjه علjل مكوناتjن عمjد مjده و التأآjل لتبدأ باختبار آل قسم على ح
 :وجه ، و هذه المكونات قد تتضمن ما يلي

 
 . بطاقات الشبكة-1
 
 .Hubs المجمعات -2
 
 . األسالك و المشابك-3
 
 . المزودات-4
 
 . أجهزة الزبائن-5
 
 . البروتوآوالت-6
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 مكونات اإلتصال مثل المكjررات و الموجهjات و الجسjور             -7
 .و البوابات
 

بjjاره أو اسjjتبداله بعjjد التعjjرف علjjى المسjjبب للمشjjكلة إبjjدأ باخت 
للتأآد من أنه سبب المشكلة، و في أغلب األحيان يستطيع مjدير الشjبكة           
حل المشكلة بمفرده ، و لكن في بعض األحيان يفشل و في هذه  الحالjة                
 .فإن عليه مراجعة الشرآة المنتجة للجهاز أو البرنامج سبب المشكلة

 
 :ملخص الدرس

 
 مشjjاآل شjjبكية  يجjjب أن يتضjjمن برنjjامج الوقايjjة مjjن حjjدوث   

 :مايلي
 

التخطيط ، المراقبة، التدريب و التعرف على عنق الزجاجjة و          
 .عزلها

 
تستطيع استخدام برامج إدارة شبكات مدمجة مع نظام التشjغيل    
الشبكي أو اسjتخدام بjرامج إدارة متخصصjة للتعjرف علjى المشjاآل و                

 .إيجاد حلول لها
 

  :يمر األسلوب المنهجي لحل المشاآل بخمس خطوات
 

تحديد أولوية المشكلة ، ثم جمع معلومات عن مظاهر المشjكلة           
و عمjjل قائمjjة باألسjjباب المحتملjjة ثjjم إجjjراء إختبjjار لعjjزل المشjjكلة ثjjم  

 .دراسة النتائج للوصول الى حل
 

سjjيكون الjjدرس القjjادم و األخيjjر فjjي هjjذه السلسjjلة إن شjjاء اهللا   
 . حلول لمشاآل شائعة: بعنوان حل مشاآل الشبكة ثانيا
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 الحلقة الدراسية األربعون و األخيرة
 

 حل مشاآل الشبكة
 

 حلول لمشاآل شائعة: ثانيا
 

 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء اهللا البنود التالية
 
 التعرف على مشاآل األسالك و بطاقjات الشjبكات و آيفيjة             -1

 .حلها
 
 . التعامل مع مشاآل عنونة الشبكة-2
 
 .رة المكرIP حل لمشكلة عناوين -3
 

تعتبر مشاآل األسالك من األسباب الشائعة لتوقف الشبكة عjن          
 .العمل

 
فمثال إذا حصل قطع أو إنفصال لسلك إثرنت الرقيق مjن األداة     
التjjي تربطjjه بjjالعمود الفقjjري للشjjبكة فjjإن قسjjم الشjjبكة المjjرتبط معjjه       

 .أنظر الصورة.سيتوقف عن العمل
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 :تشمل مشاآل األسالك و التشبيك ما يلي
 
 . سوء ترآيب األسالك-1
 
 . حدوث قطع في األسالك-2
 
 . استخدام مشابك غير مناسبة لربط األسالك-3
 

الطريقة المثلى إلآتشاف مشاآل األسالك هjي بإحضjار جهjاز           
آمبيوتر محمول يحتوي علjى بطاقjة شjبكة و ترآيjب هjذا الجهjاز بjدال            

الجهjاز  من الجهاز الذي أبلغ عن حدوث مشكلة في الشjبكة، فjإذا تمكjن        
المحمjjول مjjن رؤيjjة الشjjبكة و األجهjjزة المتصjjلة بهjjا فهjjذا يعنjjي أن         

 .األسالك سليمة و لكن إن فشل في ذلك تعين علينا فحص األسالك
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إذا آjjان مjjن السjjهل فحjjص السjjلك يjjدويا فjjال بjjأس بjjذلك بعjjد       
التوجjjه الjjى المسjjتخدمين بالسjjؤال فيمjjا لjjو حرآjjوا شjjيئا مjjا مjjن مكانjjه   

 .مؤخرا
 

 لتحديد موقع المشكلة في     Terminatorتخدام    آما تستطيع اس  
 :السلك آما يلي

 
 قjjم بفصjjل جهjjاز يقjjع فjjي منتصjjف الشjjبكة بحيjjث  تقسjjم        -1

 .الشبكة الى قسمين آما في الصورة
 

 
 

 بطرفي آلي القسمين آمjا    Terminator قم بوصل المنهي     -2
 .في الصورة
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سjjيكون القسjjjم الjjjذي سيفشjjjل فjjي العمjjjل هjjjو المحتjjjوي علjjjى   
 .شكلة في السلكالم

 
 نعيjjد الخطjjوة السjjابقة مjjع القسjjم صjjاحب المشjjكلة آمjjا فjjي   -3

 .الصورة التالية
 

 
 

و هكjjذا يصjjبح مjjن السjjهل إآتشjjاف الجjjزء مjjن السjjلك الjjذي       
 .يحتوي على المشكلة

 



 

347 

 Timeمعظم مديري الشبكات المتخصصين يستخدمون جهاز 
Domain Reflectometer (TDR) لjjjأو أداة مث Protocol 

Analyzerلحل مشاآل األسالك . 
 

عنjjدما تقjjوم بالبحjjث عjjن مشjjكلة فjjي األسjjالك هنjjاك بعjjض         
 :األسئلة التي يجب أن تسألها 

 
  هل األسالك موصلة بشكل سليم؟-1
 
  هل األسالك مقطوعة أو متآآلة؟-2
 
  هل األسالك طويلة جدا؟-3
 
  هل تم حني األسالك بشكل حاد؟-4
 
 للتjjjjjjداخل  هjjjjjjل تمjjjjjjر األسjjjjjjالك قريبjjjjjjا مjjjjjjن مصjjjjjjدر    -5

الكهرومغناطيسي مثل مكيف للهواء أو محول أو محرك آهربائي آبير 
 الحجم؟

 
  هل تتوافق األسالك مع مواصفات بطاقات الشبكة؟-6
 

باإلضافة الى األسjالك فjإن بطاقjات الشjبكة قjد تكjون مصjدرا                
 .للمشاآل الشبكية

 
أول خطjjوة فjjي حjjل مشjjاآل البطاقjjات الشjjبكية هjjو تصjjنيف       

 .ي مشكلة دائمة أول مشكلة متقطعةالمشكلة، هل ه
 

فإن آانت المشكلة دائمة، آjأن تكjون الشjبكة عاملjة ثjم تتوقjف                
نهائيا عن العمل عنjد إضjافة أو تغييjر بطاقjة الشjبكة فإنjه يكjون عليjك                    

 :التأآد مما يلي
 
 هjjل األسjjالك موصjjلة الjjjى الواجهjjة المناسjjبة فjjي بطاقjjjة       -1

 ؟)RJ-45أو   ,AUI, BNC(الشبكة 
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عjjjدادات بطاقjjjة الشjjjبكة تتوافjjjق مjjjع اإلعjjjدادات فjjjي   هjjjل إ-2

 البرنامج الشبكي الذي تستخدمه؟
 
  هل تتوافق سرعة بطاقة الشبكة مع سرعة الشبكة نفسها؟-3
 
  هل تستخدم البطاقة المناسبة لنوعية و تصميم شبكتك؟-4
 

إذا آانت إجابة أي من األسئلة السjابقة بjنعم فأنjت فjي الطريjق                
 .الصحيح لحل المشكلة

  
فjjإن آانjjت اإلجابjjة بjjال علjjى جميjjع األسjjئلة السjjابقة فإنjjه علjjى   
األغلjjب أن بطاقjjة الشjjبكة لjjديك تحتjjوي علjjى مشjjكلة داخليjjة و يجjjب      

 .استبدالها
 

أما إن آانت المشكلة متقطعة فإن سببها قد يكون أحjد الحjاالت             
 :أو المسببات التالية

 
تjوى   وجود تعارض في إعدادات بطاقات الشبكة فيما لو اح         -1

الجهاز على أآثر من بطاقjة شjبكة واحjدة، و يكjون التعjارض فjي أحjد              
 :األمور التالية

 
 .Input/Output (I/O) عنوان منفذ -أ

 
 .Interrupt رقم المقاطعة -ب
 
 . الذاآرة-ج
 
 إذا آانjjت مشjjغالت بطاقjjة الشjjبكة غيjjر مناسjjبة أو قديمjjة       -2

 .اإلصدار أو لم يتم إعدادها آما يجب
 

آل األسjjالك و بطاقjjات الشjjبكات، فjjإن تكjjرار  فيمjjا عjjدى مشjjا 
 .العناوين الشبكية يعتبر من المشاآل الشائعة في الشبكات
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 OSIالعنjjاوين المكjjررة قjjد توجjjد فjjي الطبقjjات التاليjjة مjjن     

Model: 
 
 .Physical طبقة -1
 
 .Network طبقة -2
 
 .Application طبقة -3
 

و يمكjjjjjن حjjjjjدوث تكjjjjjرار العنjjjjjاوين فjjjjjي أي مjjjjjن بيئjjjjjات      
 :بروتوآوالت التاليةال

 
1- NWLink. 
 
2- TCP/IP. 
 

، أو IPX/SPX ، DECnetو قjjjد تحjjjدث مjjjع بروتوآjjjوالت 
AppleTalk . 

 
و ذلjjjjك فjjjjي حالjjjjة (  أحيانjjjjا NWLinkيتطلjjjjب بروتوآjjjjول 

 Serviceاسjjjjjتخدام مjjjjjزود تطبيقjjjjjات يعمjjjjjل مjjjjjع بروتوآjjjjjول    
Advertising Protocol (SAP) (   تjjبكي سjjوان شjjدد عنjjأن تح

 . أرقام خاص بالمزود8ن عشري مكون م
 

فjjإذا تjjم تعيjjين عنjjوان واحjjد لمjjزودين علjjى نفjjس الشjjبكة فjjإن    
المستخدمين سيواجهون بعض المشاآل المتقطعjة علjى الشjبكة، و لكjن          
 .إن آانت الشبكة مزدحمة فإن المشاآل قد تكون أآبر و أآثر خطورة

 
األداة األفضjjل لحjjjل مشjjjكلة تكjjjرار العنjjjاوين هjjjي أداة محلjjjل  

 .Protocol Analyzerآوالت البروتو
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علjjى الجهjjازين ) باسjjتخدام األداة السjjابقة( عنjjدما يjjتم التعjjرف
اللذين يستخدمان عنوانا مكررا ، فكل ما عليjك فعلjه هjو تغييjر عنjوان                 

 .واحد من الجهازين
 

 فjي بيئjة شjبكية موجهjة         TCP/IPعند استخدامك لبروتوآjول     
Routed Networkالتالية يكون عليك إعداد البارامترات : 

 
 .IP Address عنوان -1
 
2- Subnet Mask. 
 
 .أنظر الصورة.Default Gateway البوابة اإلفتراضية -3
 

 
 

 IP يتم تعريفه باستخدام عنوان TCP/IPآل جهاز على شبكة 
 .فريد

 
 بjjjت و يقسjjjم الjjjى أربjjjع أقسjjjام أو 32 مjjjن IPيتكjjjون عنjjjوان 

عشjري و يفصjل بjين       حقول، و يعرض آل حقل باستخدام قjيم النظjام ال          
 .أنظر الصورة.آل حقل و آخر بنقطة

 

 
 

 : الى قسمين IPو يمكن تقسيم الحقول األربع في عنوان 
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 أو هويjة الشjبكة و يتمثjل    The Network ID: القسjم األول  
 بjjدءا مjjن اليسjjار و يعjjرف هjjذا القسjjم IPبjjالحقلين األولjjين مjjن عنjjوان 
 .الشبكة المنتمي لها الجهاز

 
 أو هويjjة الجهjjاز المضjjيف و The Host ID: يالقسjjم الثjjان

 .يتمثل بالحقلين التاليين و يعتبر هذا القسم آهوية للجهاز على الشبكة
 

 آكل يعرف الجهاز بشjكل واضjح علjى          IPو هكذا فإن عنوان     
 .الشبكة

 
 واحjjد لجهjjازين علjjى  IPإذا قjjام مjjدير الشjjبكة بتعيjjين عنjjوان   

       jدوث تعjى حjيؤدي الjjك سjإن ذلjبكة، فjس الشjازين و  نفjjين الجهjارض ب
سيكون من الصعب على مستخدمي آلي الجهازين الولوج الjى المjزود            

نظjjjام وينjjjدوز  (و سيحصjjjلون علjjjى رسjjjالة خطjjjأ مشjjjابهة لمjjjا يلjjjي     
NT.(أنظر الصورة. 

 

 
 

 Event Viewer باسjjjتخدام NTو تسjjjتطيع فjjjي وينjjjدوز   
التعjjرف علjjى بطاقjjة الشjjبكة للجهjjاز اآلخjjر المشjjترك مjjع جهjjازك فjjي  

 .أنظر الصورة. لتقرر أيًا من األجهزة ستغير له عنوانهIPعنوان 
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 : في جهازك إتبع الصور التاليةIPلتغيير عنوان 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

353 
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 Proporeties و اضjjغط علjjى  TCP/IPاختjjر البروتوآjjول  
 :آما في الصورة التالية
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وان  المكjرر الjى عنIP   jمjن الصjورة التاليjة قjم بتغييjر عنjوان       

 .OKغير مستخدم  و اضغط على 
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يتم تقسيم الكثير من الشبكات الى شبكات فرعية صغيرة تسمى 
Subnets. 
 

 :و من أسباب هذا التقسيم ما يلي
 
 لتخفjjjيض حرآjjjة المjjjرور علjjjى الشjjjبكة و بالتjjjالي تقليjjjل     -1
 .اإلزدحام

 
 . لتحسين أداء الشبكة-2
 
 . لتبسيط مهام اإلدارة-3
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 . الشاسعة و المتباعدة بفعالية أآبر لربط المناطق-4
 

 بjjنفس هويjjة الشjjبكة أو  Subnetsتتشjjارك الشjjبكات الفرعيjjة  
Network ID. 

 
 تقنيjjة Subnet Maskingيعتبjjر تقنيjjع الشjjبكة الفرعيjjة أو   

 للشjjjjبكات الفرعيjjjjjة  IP Addressesتسjjjjتخدم لتكييjjjjف عنjjjjاوين    
Subnets. 
 

مjع   بت يسjتعمل  32 هو رقم مكون من Subnet Maskقناع 
 .أنظر الصورة.،و هذا مثال لهIP Addressعنوان 

 
 

يحjjدد قنjjاع الشjjبكة الفرعيjjة فيمjjا إذا آjjان الجهjjاز المسjjتهدف      
 .ينتمي لشبكة محلية أو شبكة بعيدة

 
 يعتمد استخدامك لألقنعjة علjى عjدد الشjبكات الفرعيjة و علjى              

 .عدد األجهزة في آل شبكة فرعية
 

 :ملخص الدرس
 

 شيوعا هي مشاآل األسjالك و البطاقjات    أآثر المشاآل الشبكية  
 .الشبكية و تكرار العناوين الشبكية

 
حjjدوث قطjjع فjjي األسjjالك أو سjjوء    : تشjjمل مشjjاآل األسjjالك  

 .ترآيب لهذه األسالك
 

سjjوء الترآيjjب و وصjjل  : مjjن مسjjببات مشjjاآل بطاقjjة الشjjبكة  
 .األسالك،تعارض اإلعدادات أو استخدام مشغالت غير مناسبة
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لعنjjاوين الشjjبكية يمكjjن اسjjتخدام أداة محلjjل   إلآتشjjاف تكjjرار ا
 .البروتوآوالت

 
و بهذا نصل الى نهاية هذه الدورة، فjإن أحسjنت فمjن اهللا و إن               
أسأت فمن نفسي و من الشيطان ، و بارك اهللا فjيكم علjى حسjن القjراءة      
و الى اللقاء مع مرحلة جديدة من  هذه الدورة، و أخيرا و ليس آخjرا ال          

 .و السالم عليكم و رحمة اهللا و برآاتهتنسوني من الدعاء 
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دورة دراسية في أربع : الشبكات الالسلكية 
 حلقات

 
 نظرة عامة حول الشبكات الالسلكية: الحلقة األولى

 
يمتjد نطjjاق تقنيjjات الشjjبكات الالسjلكية مjjن شjjبكات الصjjوت والبيانjjات   

صjjjاالت السjjjلكية عبjjjر  العامjjjة، التjjjي تسjjjمح للمسjjjتخدمين بتأسjjjيس ات 
المسjjjافات الطويلjjjة، إلjjjى تقنيjjjات الضjjjوء تحjjjت األحمjjjر والتjjjرددات    

تتضjمن  . الراديوية المثلى من أجل االتصاالت الالسلكية قصيرة المدى       
األجهjjjزة الشjjjائعة المسjjjتخدمة للشjjjبكات الالسjjjلكية أجهjjjزة الكمبيjjjوتر   

ولjjة المحمولjjة، وأجهjjزة الكمبيjjوتر المكتبيjjة، وأجهjjزة الكمبيjjوتر المحم 
، والهواتjjjjف )PDA(باليjjjjد، وأجهjjjjزة المسjjjjاعد الشخصjjjjي الرقمjjjjي   

تخدم التقنيات . الخلوية، وأجهزة الكمبيوتر المستندة لقلم، وأجهزة النداء 
مثًال، يمكن لمسjتخدمي الهjاتف      . الالسلكية العديد من األغراض العملية    

آمjا  . الخلوي استخدام هواتفهم الخلوية للوصول إلى البريد اإللكترونjي        
يمكن للمسافرين الذين معهم أجهزة آمبيوتر محمولة االتصال بإنترنت         
مjjن خjjالل محطjjات أساسjjية مثبتjjة فjjي المطjjارات، ومحطjjات السjjكك      

فjjي البيjjت، يمكjjن للمسjjتخدمين    . الحديديjjة، واألمjjاآن العامjjة األخjjرى   
 .وصل األجهزة على سطح المكتب لمزامنة البيانات ونقل الملفات

 
 تعريف المقاييس

 
ض تكاليف التقنيات الالسلكية، والتأآjد مjن توافقهjا، ودعjم التبنjي       لتخفي

 Institute of Electricalواسjع االنتشjار لهjا، فjإن مؤسسjات مثjل       
and Electronics Engineers (IEEE)  و ،Internet 

Engineering Task Force (IETF)  و ،Wireless Ethernet 
Compatibility Alliance (WECA)  و ،International 

Telecommunication Union (ITU)  تشترك بعدة جهود رئيسية 
 بتعريjف آيفيjة   IEEEمjثًال، تقjوم مجموعjات العمjل     . لتوحيد المقاييس 

سواء تjم اسjتخدام مواجjات راديويjة     (نقل المعلومات من جهاز إلى آخر    
وآيjjف ومتjjى يجjjب اسjjتخدام وسjjيلة   ) أو الضjjوء تحjjت األحمjjر، مjjثالً  
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أثنjjاء تطjjوير مقjjاييس الشjjبكات الالسjjلكية، فjjإن   . تاإلرسjjال لالتصjjاال
 تهjتم بjإدارة الطاقjة، وعjرض النطjاق التjرددي،          IEEEمؤسسات مثل   

 . واألمان، وقضايا أخرى فريدة لشبكات االتصال الالسلكية
 

 أنواع شبكات االتصال الالسلكية
 

مثل الشبكات السلكية، يمكن تصjنيف الشjبكات الالسjلكية ضjمن أنjواع              
 : استنادًا إلى المسافات التي سيتم إرسال البيانات عبرها آما يليمختلفة 

 
 
 ).WWAN( شبكات االتصال الالسلكية واسعة النطاق -1
 
2- Wireless metropolitan area networks  ( WMAN ) . 
 
 ).WLAN( شبكات االتصال الالسلكية المحلية -3
 
4- Wireless personal area networks  ( WPAN )   بكاتjjش

 .االتصال الالسلكية الشخصية
 
 
 )WWAN( شبكات االتصال الالسلكية واسعة النطاق -1
 

 المسjjتخدمين مjjن تأسjjيس اتصjjاالت السjjلكية  WWANتمّكjjن تقنيjjات 
يمكjن اسjتخدام هjذه    . عبر الشبكات العامjة البعيjدة أو الشjبكات الخاصjة       

خالل االتصاالت عبر مناطق جغرافية واسعة، مثل المدن والدول، من        
استخدام المواقع متعددة الهوائيات أو أنظمة األقمار الصناعية المتوفرة         

 الحاليjjة WWANُتعjjرف تقنيjjات . مjjن قبjjل مjjوفري الخدمjjة الالسjjلكية
 Globalتتضjjمن أنظمjjة الجيjjل الثjjاني ). 2G(بأنظمjjة الجيjjل الثjjاني 

System for Mobile Communications  ( GSM )  و ،
Cellular Digital Packet Data  ( CDPD )  و ،Code 

Division Multiple Access  ( CDMA )  . ودjjjافر الجهjjjتتض
لالنتقال من شبكات اتصال الجيل الثاني، والتjي يمتلjك بعضjها إمكانيjة            
تجjjّول محjjدودة باإلضjjافة إلjjى عjjدم التوافjjق بjjين بعضjjها، إلjjى تقنيjjات    
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فير إمكانيjة   الجيل الثالث التjي سjتتبع مقياسjًا عموميjًا باإلضjافة إلjى تjو               
 بنشاط تطjوير مقيjاس عمjومي للجيjل          ITUتشّجع  . التجّول حول العالم  

 . الثالث
 
2- Wireless metropolitan area networks  ( WMAN )  
 

 المستخدمين من تأسيس اتصاالت السلكية بين WMANتمّكن تقنيات  
ة مثًال، بين عدة مباٍن مكتبية في مدين(مواقع متعددة ضمن منطقة مدنية 

، بjjدون )معينjjة أو ضjjمن حjjرم جjjامعي أو فjjي مكjjان عjjام مثjjل المطjjار  
التكلفة العالية لمد آبالت األلياف الضوئية أو الكبالت النحاسية وتأجير          

 أن تعمjل آjدعم   WMANباإلضافة إلى ذلك، يمكن لشبكات  . الخطوط
لشjjبكات االتصjjال السjjلكية، وذلjjك فjjي حالjjة تعطjjل الخطjjوط المjjؤجرة    

 األمjواج الراديويjة     WMANتستخدم شبكات   . سلكيةلشبكة االتصال ال  
يjjزداد الطلjjب علjjى شjjبكات   . أو األشjjعة تحjjت الحمjjراء لنقjjل البيانjjات   

االتصال الالسلكية عريضة النطاق، والتي توفر للمستخدمين الوصjول         
رغjjjم اسjjjتخدام تقنيjjjات مختلفjjjة، مثjjjل  . إلjjjى إنترنjjjت بسjjjرعات عاليjjjة 

multichannel multipoint distribution service 
 ( MMDS )  و local multipoint distribution services 
 ( LMDS )  تستمر مجموعة عمل ،IEEE 802.16  لمقاييس الوصول 

الالسلكي عريض النطjاق فjي تطjوير المواصjفات لتوحيjد تطjوير هjذه              
 . التقنيات
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 WLANشبكات االتصال الالسلكية المحلية : الحلقة الثانية
 
 
 

 المسjjتخدمين مjjن تأسjjيس اتصjjاالت السjjلكية    WLANتمكjjن تقنيjjات  
علjى سjبيل المثjال، ضjمن بنjاء أو شjرآة، أو فjي          (ضمن منطقة محلية    

 فjي المكاتjب   WLANيمكjن اسjتخدام شjبكات    ). مكان عام مثjل مطjار   
المؤقتة أو في أمjاآن أخjرى حيjث تكjون آلفjة ترآيjب الكjابالت آبيjرة                  

 موجودة حتى يتمكن المستخدمون    LANنسبيًا، أو باإلضافة إلى شبكة      
يمكjjن . مjن العمjjل فjjي مواقjع مختلفjjة ضjjمن البنjjاء وفjي أوقjjات مختلفjjة   

 WLANفjjjjjي شjjjjjبكات  .  أن تعمjjjjjل بطjjjjjريقتين WLANلشjjjjjبكات 
أجهjزة مjع بطاقjات شjبكة        (األساسية، تتصل محطات العمjل الالسjلكية        

مjع نقjاط الوصjول الالسjلكي        ) اتصال راديوية أو أجهزة مودم خارجية     
jjبكة  التjjية للشjjة األساسjjل والبنيjjات العمjjين محطjjر بjjل آجسjjي . ي تعمjjف

 من نوع نظير إلى نظير، يمكن لعjدة مسjتخدمين فjي             WLANشبكات  
منطقة محدودة، مثjل قاعjة مjؤتمرات، أن يشjكلوا شjبكة اتصjال مؤقتjة                 
دون استخدام نقاط وصول، إذا لم يكن هنjاك داٍع للوصjول إلjى مjوارد                 

 .الشبكة
 

 لشjjjjjjبكات 802.11 علjjjjjjى مقيjjjjjjاس IEEE، صjjjjjjادقت 1997عjjjjjjام 
WLAN    نjjات مjjل البيانjjرعة نقjjدد سjjذي يحjjى 1، والjjت  2 إلjjا بjjميغ 
 الjjذي يبjjدو وآأنjjه المقيjjاس الجديjjد    802.11bوفقjjًا للمقيjjاس  . بالثانيjjة

 ميغjا بjت بالثانيjة       11المسيطر، يتم نقل البيانات بسرعة قصوى قدرها        
، الjjذي 802.11aمقيjjاس جديjjد آخjjر هjjو .  جيغjjاهرتز2.4علjjى التjjردد 

 ميغjjا بjjت بالثانيjjة علjjى 54يحjjدد نقjjل البيانjjات بسjjرعة قصjjوى قjjدرها  
 . جيغاهرتز5التردد 

 
 802.11و قد تم استحداث مجموعة من المعايير لحفظ أمان 
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 خjjjدمات المصjjjادقة وخjjjدمات  802.11تتضjjjمن خيjjjارات األمjjjان لjjjـ   
 Wired Equivalent Privacyالتشjفير المسjتندة إلjى الخوارزميjة     

) WEP  .( إنWEP  تخدمةjjjان المسjjjدمات األمjjjن خjjjة مjjjي مجموعjjjه 
 مjjن الوصjjول غيjjر المخjjّول، مثjjل التنصjjت    802.11لحمايjjة شjjبكات  

بواسjjطة التكjjوين  ). التقjjاط حرآjjة مjjرور شjjبكة االتصjjال الالسjjلكية     (
التلقائي للشبكة الالسلكية، يمكنك تحديد أن مفتاح الشبكة سيسjتخدم مjن            

أيضjjًا تحديjjد أن مفتjjاح الشjjبكة    يمكنjjك . أجjjل المصjjادقة علjjى الشjjبكة   
عنjدما يكjون تحسjين      . سيستخدم لتحسين بياناتك وهي ُتنقل عبر الشبكة      

البيانات ممّكنًا، يتم تعميم مفاتيح التشفير المشترآة السرية واسjتخدامها          
مjjن قبjjل المحطjjjة المصjjدر والمحطjjjة الوجهjjة لتبjjjديل بتjjات اإلطjjjار،      

 . وبالتالي تجنب الكشف من قبل المتنصتين
 

 النظام المفتوح ومصادقة المفاتيح المشترآة
 

النظjjام :  نjjوعين فjjرعيين مjjن خjjدمات مصjjادقة الشjjبكة  802.11يjjدعم 
تحت مصjادقة النظjام المفتjوح، أي محطjة          . المفتوح والمفتاح المشترك  

ترسjل المحطjة التjي تحتjاج المصjادقة          . السلكية يمكنها طلب المصادقة   
قة يحتjjوي علjjى هويjjة   مjjع محطjjة السjjلكية أخjjرى إطjjار إدارة مصjjاد    

بعد ذلك تعيد محطة االستقبال إرسال إطjار يشjير إلjى      . محطة اإلرسال 
تحjjت مصjjادقة  . مjjا إذا آانjjت قjjد تعرفjjت علjjى هويjjة محطjjة اإلرسjjال    

المفتjjاح المشjjترك، مjjن المفتjjرض أن تكjjjون آjjل محطjjة السjjلكية قjjjد        
استقبلت مفتاح مشترك سري عبر قناة آمنة مسjتقلة عjن قنjاة اتصjاالت             

الستخدام مصادقة المفتاح المشترك، يجjب      . 802.11ة الالسلكية   الشبك
 .أن يكون لديك مفتاح شبكة

 
 مفاتيح شبكة االتصال

 
، يمكنك تحديjد أن مفتjاح الشjبكة سُيسjتخدم مjن أجjل       WEPعند تمكين   
مثًال، يمكjن تjوفيره   (يمكن توفير مفتاح شبكة خاص بك تلقائيًا    . التشفير

، أو يمكنjك تحديjد   )سjلكية الخاصjة بjك     على محjول شjبكة االتصjال الال       
إذا حjددت المفتjاح بنفسjك، يمكنjك أيضjًا تحديjد           . المفتاح بكتابته بنفسjك   

 ASCIIأحرف (، وتنسيق المفتاح ) بت104 بت أو 40(طول المفتاح 
المكjان المخjزن فيjه المفتjاح        (، وفهjرس المفتjاح      )أو أرقام ست عشرية   
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فjي آjل   . ا آان المفتjاح آمنjاً   آلما آان طول المفتاح أطول، آلم     ). المحدد
مjjرة يjjزداد فيهjjا طjjول المفتjjاح بjjت واحjjد، يتضjjاعف عjjدد المفjjاتيح          

 .المحتملة
 

قjيم  (، يمكن تكوين محطات السلكية حتى أربعة مفjاتيح          802.11تحت  
عنjjjدما تنقjjjل نقطjjjة الوصjjjول أو ). 3، و2، 1، 0فهjjjرس المفتjjjاح هjjjي 

ن فjjي فهjjرس المحطjjة الالسjjلكية رسjjالة مشjjفرة باسjjتخدام مفتjjاح مخjjز  
مفjjاتيح معjjين، تشjjير الرسjjالة المنقولjjة إلjjى فهjjرس المفjjاتيح الjjذي تjjم       

عندئذ يمكjن لنقطjة الوصjول المسjتقبلة         . استخدامه لتشفير نص الرسالة   
أو المحطjjة الالسjjلكية اسjjترداد المفتjjاح المخjjزن فjjي فهjjرس المفjjاتيح       

 . واستخدامه لفك تشفير نص الرسالة المشفرة
 

 802.1xالمصادقة 
 

. IEEE 802.1xجjل التحسjين األمjان، يمكنjك تمكjين المصjادقة       مjن أ 
 وصjوًال مصjادق عليjjه إلjى شjjبكات    IEEE 802.1xتjوفر المصjادقة   

تقjjjjوم .  السjjjjلكيةEthernet وشjjjjبكات 802.11االتصjjjjال الالسjjjjلكية 
IEEE 802.1x    ولjل الوصjلكية، مثjبتقليل مخاطر أمان الشبكة الالس 

         jبكة والتنصjوارد الشjى مjّول إلjتخدم    غير المخjف للمسjوفير تعريjت، بت
يjjjدعم . وللكمبيjjjوتر، والمصjjjادقة المرآزيjjjة، وإدارة المفتjjjاح الحيjjjوي  

IEEE 802.1x  تjjjjادقة إنترنjjjjة مصjjjjخدم )IAS(  قjjjjي تطبjjjjالت ،
بروتوآjjjjjول خدمjjjjjة مسjjjjjتخدم الطلjjjjjب الهjjjjjاتفي البعيjjjjjد المصjjjjjادق      

)RADIUS .(    لكيةjjول الالسjjة الوصjjل نقطjjق، ترسjjذا التطبيjjت هjjتح
 طلjب اتصjال ورسjائل حسjابات إلjى ملقjم            RADIUSالمكّونة آعميjل    

RADIUS .  مjjالج ملقjjيعRADIUS   بjjنح طلjjب ويمjjزي الطلjjالمرآ 
إذا تjjjم مjjjنح الطلjjjب، يكjjjون العميjjjل مصjjjادقًا،    . االتصjjjال أو يرفضjjjه 

يمكن أن يتم إنشاؤها من ) WEPالمشتق منها مفتاح (والمفاتيح الفريدة 
إن .  المختjارة  أجل جلسة العمل تلك، يعتمد ذلك علjى طريقjة المصjادقة           

 مjن أجjل أنjواع أمjان بروتوآjول      IEEE 802.1xالjدعم الjذي يjوفره    
يسjjjjمح لjjjjك باسjjjjتخدام أسjjjjاليب  ) EAP(المصjjjjادقة القابjjjjل لإللحjjjjاق  

 5المصjjادقة مثjjل البطاقjjة الذآيjjة، والشjjهادات، وخوارزميjjة الرسjjالة      
)MD5.( 
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، يمكنjjjك تحديjjjد مjjjا إذا آjjjان    IEEE 802.1xبواسjjjطة المصjjjادقة  
 jjjوتر يحjjjب     الكمبيjjjال تطلjjjي حjjjال فjjjبكة االتصjjjع شjjjادقة مjjjاول المص

الكمبيوتر الوصول إلى موارد شبكة االتصjال سjواء تjم تسjجيل دخjول               
على سبيل المثال، يمكن لمشغلي مرآز البيانjات الjذين          . المستخدم أو ال  

يديرون الملقمات عن بعد تعيين أنjه يجjب محاولjة المصjادقة للوصjول            
يمكنjك أيضjًا تعيjين    . سطة الملقماتإلى موارد شبكة االتصال وذلك بوا 

فيما إذا آان على الكمبيوتر محاولjة المصjادقة إلjى شjبكة االتصjال فjي        
علjjى سjjبيل  . حjjال عjjدم تjjوفر معلومjjات عjjن الكمبيjjوتر أو المسjjتخدم     

اسjتخدام خيjار المصjادقة    ) ISP(المثال، يمكن لمjوفري خدمjة إنترنjت     
jjدمات إنترنjjى خjjول إلjjتخدمين بالوصjjماح للمسjjذا للسjjة، أو هjjت المجاني

يمكjjjن للشjjjرآة أن تمjjjنح . إلjjjى خjjjدمات إنترنjjjت التjjjي يمكjjjن شjjjراؤها 
المحjjjدود، بحيjjjث يمكjjjنهم  ) guest(الزائjjjرين ذوي وصjjjول الضjjjيف  

 .الوصول إلى إنترنت ، ولكن ليس إلى موارد شبكة االتصال الخاصة
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 .شبكات االتصال الالسلكية الشخصية: الحلقة الثالثة
Wireless personal area networks  ( WPAN )  

 
 
 

 المسjjتخدمين مjjن تأسjjيس اتصjjاالت السjjلكية     WPANتمكjjن تقنيjjات  
، الهواتjjف الخليويjjة، أو أجهjjزة الكمبيjjوتر PDAمثjjل (آافيjjة لألجهjjزة 

الفضjاء  ). POS(المتواجjدة ضjمن فضjاء العمjل الشخصjي          ) المحمولة
POS       ار  10افة   هو الفضاء الذي يحيط بالمستخدم حتى مسjًا،  .  أمتjحالي

.  واألشjعة تحjت الحمjراء   Bluetooth األساسية هjي    WPANتقنيات  
 هي تقنية بديلة للكبل تستخدم األمواج الراديوية لنقل Bluetoothتقنية 

 Bluetoothيمكjjن نقjjل بيانjjات .  قjjدمًا30البيانjjات إلjjى مسjjافات حتjjى 
 مjن  Bluetoothيjتم تطjوير تقنيjة    . عبر الجدران والجيjوب والحقائjب   

 Bluetooth Specialقبjjل مجموعjjة مهتمjjة بهjjذه التقنيjjة تسjjمى     
Interest Group (SIG)    فاتjjرت مواصjjي نشjjالت ،Bluetooth 

بشjكل بjديل، لوصjل األجهjزة ضjمن نطjاق            . 1999 عام   1.0اإلصدار  
، يمكjjjن للمسjjjتخدمين إنشjjjاء ارتباطjjjات ) متjjjر أو أقjjjل1(صjjjغير جjjjدًا 

 . باألشعة تحت الحمراء
 

 مجموعjjjة العمjjjل  IEEE، أسسjjjت WPANير تقنيjjjات لتوحيjjjد تطjjjو 
تقوم مجموعة العمل هذه بتطوير مقاييس      . WPAN لشبكات   802.15
WPAN    فاتjjjjjى مواصjjjjjتنادًا إلjjjjjاس ،Bluetooth دارjjjjjj1.0 اإلص .

األهداف الرئيسية لهذه المقاييس هي تخفيض التعقيد، تخفيض استهالك 
كات اتصjjjال الطاقjjjة، إمكانيjjjة التشjjjغيل المتبjjjادل، والتوافjjjق مjjjع شjjjب     

802.11 . 
 

أما بالنسبة لألشعة تحت الحمراء فإنه يتم تطبيjق نقjل البيانjات باألشjعة        
تحت الحمراء وفقًا لمقاييس وبروتوآوالت اقتران بيانات باألشعة تحت 
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هjذه المقjاييس مصjjممة لتسjمح بمكونjات ذات آلفjjة     ). IrDA(الحمjراء  
رد جعل أجهزة أقل ومتطلبات طاقة منخفضة، ولتمكين االتصاالت بمج

إن . األشjjjعة تحjjjت الحمjjjراء تشjjjير إلjjjى بعضjjjها الjjjبعض بكjjjل بسjjjاطة
مرسjjالت مسjjتقبالت األشjjعة تحjjت الحمjjراء مثبتjjة علjjى آافjjة أجهjjزة      

ومن أجل أجهزة الكمبيjوتر التjي ال        . الكمبيوتر المحمولة الجديدة تقريباً   
تحتوي على مرسالت مسjتقبالت أشjعة تحjت حمjراء مضjّمنة، يمكنjك                

 .ت مستقبالت خارجية لألشعة تحت الحمراءتثبيت مرسال
 

.  هو تقنية تحويjل بيانjات أحاديjة االتجjاه، ذات مjدى صjغير               IrDAإن  
 اإلجjjjراءات التjjjي تعتمjjjد تهيئjjjة االرتبjjjاط،   IrDAتعjjjين برتوآjjjوالت 

واآتشjjاف عنjjوان الجهjjاز، وبjjدء تشjjغيل االتصjjال، والتفjjاوض علjjى       
ل، وإيقjاف تشjغيل     سرعة البيانjات، وتبjادل المعلومjات، وقطjع االتصjا          

 .االرتباط، وحل تعارض عناوين األجهزة
 

 اعتماد جهاز األشعة تحت الحمراء
 

يjتم تjوفير وظيفjة األشjعة تحjت الحمjراء مjن خjالل ميjزة نقjل الملفjات            
، )IrLPT) عبر االرتباط الالسلكي، والطباعة باألشjعة تحjت الحمjراء        

يات شjبكات   ، وإمكان )IrTran-P(ونقل الصور باألشعة تحت الحمراء      
). IrComm/IrNET و IrDial(اتصjjjjال األشjjjjعة تحjjjjت الحمjjjjراء    

 البjرامج التjي تjم    IrDA Winsock APIباإلضjافة إلjى ذلjك، تعتمjد     
إن هjذه  . إنشاؤها من قبل شرآات مصنعة أخjرى للبjرامج والتجهيjزات    

أو  (Winsock APIالشjرآات المصjنعة تبيjع البjرامج التjي تسjتخدم       
تصjاالت األشjعة تحjت الحمjراء بالطابعjjات،     لتjوفير ا ) واجهjات المالjك  

وأجهjjjjزة المjjjjودم، وأجهjjjjزة النjjjjداء الرقميjjjjة، والمسjjjjاعدات الرقميjjjjة   
الشخصية، والكاميرات اإللكترونية، وأجهزة تنظيم المواعيjد، وأجهjزة         

 .الهاتف الخلوية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة باليد
 

 سرعات النقل باألشعة تحت الحمراء
 

زة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الكمبيjوتر المحمولjة        إن العديد من أجه   
باليد تتضمن اآلن منافذ مرسالت مستقبالت أشjعة تحjت حمjراء والتjي           
تjjوفر نقjjًال تسلسjjليًا غيjjر متjjزامن مjjع سjjرعة نقjjل بيانjjات قصjjوى تبلjjغ   
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 16 ميغا بت بالثانية، وفي بعض األحيان 4 آيلو بت بالثانية أو 115.2
 .ميغا بت بالثانية

 
  Serial IrDA 115.2 Kbps (SIR)ماد اعت

 
 سjjرعة نقjjل بيانjjات  IrDA لjjـ  Serial IrDA (SIR)يjjوفر تطبيjjق 
إن الفائjدة األساسjية مjن تطبيقjه      .  آيلو بjت بالثانيjة     115.2قصوى تبلغ   

هjjي أن األجهjjزة التسلسjjلية الموجjjودة يمكjjن اسjjتخدامها بjjدون تكلفjjة        
 . إضافية

 
 Very Fastاعتمjاد   و Fast IrDA 4.0 Mbps (FIR)اعتمjاد  

IrDA 16.0 Mbps  (VFIR)  
 تjjوفر سjjرعة نقjjل  IrDA لjjـ  Fast IrDA (FIR)إن عمليjjة تطبيjjق 

 ميغjjا بjjت بالثانيjjة يمكjjن أن تتعjjدل مjjع سjjرعة    4بيانjjات قصjjوى تبلjjغ  
 Very Fast IrDAآمjjا يجjjري اعتمjjاد . األجهjjزة األبطjjأ بسjjهولة

(VFIR)           رعةjاه بسjادي االتجjت     16 ، التي توفر نقل بيانات أحjا بjميغ 
 .SIR االتصال مع أجهزة VFIR و FIRيمكن ألجهزة . بالثانية

 
 IrDial و IrCommاعتماد 

 
، يمكنjjjك اسjjjتخدام الكمبيjjjوتر والهjjjاتف الخليjjjوي   IrCommبواسjjjطة 

المجهjjjز باألشjjjعة تحjjjت الحمjjjراء لالتصjjjال بمjjjوفر خدمjjjة إنترنjjjت أو 
، IrDialبواسjjjطة . إرسjjال رسjjائل الفjjاآس بjjدون تجهيjjزات إضjjافية      

يمكنjjك تأسjjيس اتصjjال نقطjjة إلjjى نقطjjة بjjين الكمبيjjوتر الخjjاص بjjك         
يمكنjjك . وآمبيjjوتر آخjjر أو جهjjاز آخjjر مجهjjز باألشjjعة تحjjت الحمjjراء  

أيضjjًا تأسjjيس اتصjjال بjjين الكمبيjjوتر الخjjاص بjjك ونقطjjة وصjjول إلjjى  
 .الشبكة

 
  للطابعةIrLPTاعتماد 

 
و إذا إذا آان للكمبيوتر الخاص بك جهjاز أشjعة تحjت حمjراء داخلjي، أ        

قمت بتثبيت مرسل مستقبل أشعة تحت حمراء، يظهر منفذ أشjعة تحjت          
عندما تقرن طابعة . حمراء آمنفذ محلي في مربع الحوار إضافة طابعة    



 

369 

 IrLPTبهذا المنفjذ ثjم تقjوم بالطباعjة إليهjا، يjتم اسjتخدام البروتوآjول          
 .لنقل البيانات

 
 IrTran-Pاعتماد نقل الصورة مع 

 
  jjول نقjjتخدم بروتوآjjور يسjjل الصIrTran-P   ةjjاميرات الرقميjjي الكjjف 

يمكنjjك اسjjتخدام هjjذه الميjjزة . وأجهjjزة التقjjاط الصjjور الرقميjjة األخjjرى
 إلjى  IrTran-Pالستقبال صور رقمية من آاميرا أو جهاز آخjر يعتمjد           

 IrTran-Pإن الخدمة   . IrDAالكمبيوتر الخاص بك من خالل اتصال       
 .IrTran-Pًا اتصال مطبقة آخدمة استماع فقط؛ وهي ال تبدأ أبد

 
 : مالحظة

 
إذا آنت تستخدم برنامج مزامنة، فعليjك االنتبjاه إلjى أن بعjض البjرامج         

). Ir-TranP) تعطjjjل نقjjjل الصjjjور باألشjjjعة تحjjjت الحمjjjراء تلقائيjjjًا      
وآنتيجjjة لjjذلك، لjjن يكjjون بإمكانjjك اسjjتخدام االرتبjjاط الالسjjلكي لنقjjل      

هjjذه الحjjاالت، قjjد فjjي مثjjل . الصjjور مjjن آjjاميرا رقميjjة إلjjى الكمبيjjوتر 
تحتjjاج إلزالjjة برنjjامج المزامنjjة قبjjل أن تjjتمكن مjjن اسjjتخدام االرتبjjاط    

لتحديد ما إذا آان برنامج المزامنjة       . الالسلكي لنقل صور آاميرا رقمية    
يعطل نقل الصور باألشعة تحت الحمراء، راجع وثائق المنjتج للشjرآة           

 . المصنعة للبرنامج
 

  الحمراءاالرتباطات بين أجهزة األشعة تحت
 

إن نقjjل البيانjjات بواسjjطة ارتبjjاط األشjjعة تحjjت الحمjjراء يحjjدث بjjين       
تنتقل آافة عمليات اإلرسال عبjر االرتبjاط     . جهازي أشعة تحت حمراء   

يjjتم ). المتلقjjي(إلjjى الجهjjاز الثjjانوي  ) المرسjjل(مjjن الجهjjاز األساسjjي  
تحديد الدور األساسي بشكل حيوي عنjد تأسjيس االرتبjاط ويسjتمر إلjى        

. يمكjن ألي محطjة قjادرة تjوّلي الjدور األساسjي            .  إنهاء االتصال  أن يتم 
في حال وجود جهازي آمبيوتر في المجال، يمكن ألي واحjد منهمjا أن      
يتوّلى الدور األساسي، بحيث يتمكن المستخدم من بدء نقل بيانات علjى      

قjjد تكjjون بعjjض األجهjjزة قjjادرة فقjjط علjjى . أي مjjن جهjjازي الكمبيjjوتر
 .يتوّلي الدور الثانو
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 آيفية إجراء اتصال أشعة تحت حمراء

 
يقjjوم الجهjjاز بإنشjjاء ارتبjjاط بواسjjطة الكشjjف التلقjjائي عjjن اآلخjjر أو      

ترسjjل المحطjjة اآلمjjرة طلjjب اتصjjال     . بواسjjطة طلjjب مjjن المسjjتخدم   
متضjمنًا معلومjات مثjل    ( بت بالثانية إلى الجهاز اآلخر   9,600بسرعة  

يتjjjوّلى الجهjjjاز ). العنjjjوان، وسjjjرعة البيانjjjات، واإلمكانيjjjات األخjjjرى 
المسjjjتجيب الjjjدور الثjjjانوي ويعيjjjد المعلومjjjات التjjjي تتضjjjمن عنوانjjjه   

تغير المحطjات األساسjية والثانويjة سjرعة البيانjات           ، عندئٍذ. وإمكانياته
ومعلمjjات الjjربط إلjjى التعيjjين العjjام المعjjّرف مjjن خjjالل النقjjل األولjjي     

محطjjة وأخيjjراًَ، ترسjjل المحطjjة األساسjjية بيانjjات إلjjى ال     . للمعلومjjات
فيتم وصjل األجهjزة وتبjدأ بنقjل البيانjات       . الثانوية مؤآدًة على االتصال   
 .تحت تحكم الجهاز األساسي

 
 اتصاالت األشعة تحت الحمراء المتعددة

 
 اتصاالت متعددة في الوقت نفسه عبjر ارتبjاط   Winsock APIيعتمد 
IrDAدjjاز  .  واحjjتخدام جهjjة باسjjرامج مختلفjjدة بjjزة لعjjذه الميjjمح هjjتس
مjjثًال، قjjد تضjjع آمبيjjوترًا  . تحjjت حمjjراء واحjjد فjjي الوقjjت نفسjjه أشjjعة 

محموًال ضمن مجال آمبيوتر مكتبي إلرسال واستقبال بريjد، وتحjديث           
. التقjjويم واالتصjjاالت، وطباعjjة المسjjتندات المؤجلjjة فjjي الوقjjت نفسjjه    

يمكjjjن الjjjتحكم بكjjjل نشjjjاط مjjjن قبjjjل برنjjjامج مسjjjتقل علjjjى الكمبيjjjوتر   
نامج المناسب ويتصل به على الكمبيوتر   المحمول الذي يحدد موقع البر    

 . المكتبي
 

 أجهزة أشعة تحت حمراء متعددة
 

ال يمكن لجهاز أشعة تحت حمjراء االرتبjاط مjع أآثjر مjن جهjاز أشjعة                   
بjjالرغم مjjن ذلjjك، يمكنjjك تثبيjjت  . تحjjت حمjjراء آخjjر فjjي الوقjjت نفسjjه  

أجهjjزة أشjjعة تحjjت حمjjراء متعjjددة علjjى الكمبيjjوتر لتjjوفير ارتباطjjات    
مjjثًال، باسjjتخدام أجهjjزة  .  ألجهjjزة أشjjعة تحjjت حمjjراء متعjjددة متزامنjjة

أشjjعة تحjjت حمjjراء منفصjjلة، يمكjjن لكمبيjjوتر مكتبjjي فjjي الوقjjت نفسjjه 
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الطباعjjة إلjjى منفjjذ أشjjعة تحjjت حمjjراء، االتصjjال بكمبيjjوتر محمjjول،     
 .وطلب اتصال شبكة

 
يمكنك استخدام اتصاالت شبكة االتصjال باألشjعة تحjت الحمjراء ألداء            

 :على سبيل المثال، يمكنك. ةمهام متنوع
 
 . الوصول إلى إنترنت من موقع عام-1
 

إذا آنت في مطار، أو فندق، أو أي موقع آخر يوفر للناس وصوًال إلjى                
إنترنjjت، يمكنjjك الجلjjوس فjjي أي آشjjك واسjjتخدام الكمبيjjوتر المحمjjول  

، أو جهjjاز آخjjر )PDA(الخjjاص بjjك، أو المسjjاعد الشخصjjي الرقمjjي  
توفر األآشاك في هذه . لحمراء لالتصال بإنترنت  مجهز باألشعة تحت ا   

المواقع منافذ أشعة تحت حمراء مضّمنة، بحيث يمكنك توجيjه جهjازك            
المجهjjز باألشjjعة تحjjت الحمjjراء إلjjى ناحيjjة المنفjjذ المضjjّمن وتأسjjيس     

 .اتصال شبكة اتصال باألشعة تحت الحمراء
 

     jjعة تحjjال باألشjjبكة االتصjjاالت شjjن اتصjjوع مjjذا النjjراء هjjد إجjjت عن
الjذي  . الحمراء، فإنك تقوم بتكوين جهاز األشعة تحت الحمراء آضيف        

 .يتصل به جهازك هو المضيف
 
 . الوصول إلى معلومات مشترآة على آمبيوتر آخر-2
 

يمكنك تأسيس اتصال شبكة اتصال باألشعة تحت الحمراء بين جهازي           
. آمبيوتر للوصول إلى الموارد المشترآة علjى أحjد جهjازي الكمبيjوتر      

مjjثًال، إذا آjjان لjjديك آمبيjjوتر محمjjول تريjjد اسjjتخدامه للوصjjول إلjjى       
ملفات على مجلد مشترك على الكمبيوتر المكتبjي الخjاص بjك، يمكنjك              
تأسjjيس اتصjjال شjjبكة اتصjjال باألشjjعة تحjjت الحمjjراء بjjين جهjjازي         

 .الكمبيوتر
 

عنjjد إجjjراء هjjذا النjjوع مjjن اتصjjاالت شjjبكة االتصjjال باألشjjعة تحjjت      
م بتكjjوين الكمبيjjوتر المحمjjول آضjjيف والكمبيjjوتر الحمjjراء، فإنjjك تقjjو
 . المكتبي آمضيف
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 XPالشبكات الالسلكية و ويندوز : الحلقة الرابعة
 
 

 يمكنك االختيار بين أنواع شjبكات االتصjال الالسjلكية         XPفي ويندوز   
 :التالية

 
 )البنية التحتية(نقطة الوصول 

 
 تقjjjوم المحطjjjات  فjjjي شjjjبكات االتصjjjال الالسjjjلكية لنقطjjjة الوصjjjول،   

األجهjjjjزة ذات بطاقjjjjات الراديjjjjو لشjjjjبكة االتصjjjjال، مثjjjjل (الالسjjjjلكية 
) الكمبيjjjوتر المحمjjjول الخjjjاص بjjjك أو المسjjjاعد الشخصjjjي الرقمjjjي      

تعمل نقاط الوصjول هjذه آجسjور        . باالتصال بنقاط الوصول الالسلكية   
أسjاس شjبكة    (بين المحطات الالسلكية ونظام توزيjع الشjبكة الموجjودة           

ندما تتحرك من موقع آلخر، تضعف إشارة نقطة وصjول          ع). االتصال
السjjلكية واحjjدة، أو تصjjبح نقjjاط االتصjjال مزدحمjjة المjjرور، يمكنjjك      

مثًال، إذا آنت تعمل في شرآة ضjخمة،        . االتصال بنقطة وصول جديدة   
يمكن لجهازك الالسلكي االتصال بنقاط وصول مختلفة ومتعjددة وأنjت           

. ألبنيjjة المختلفjjة فjjي المّجمjjع   تتحjjرك بjjين مختلjjف طوابjjق البنjjاء أو ا    
 . ونتيجة لذلك، ال ينقطع االتصال بموارد شبكة االتصال

 
 )ad hoc(آمبيوتر إلى آمبيوتر 

 
في شبكات االتصال الالسلكية آمبيوتر إلى آمبيوتر، تتصjل المحطjات     
الالسلكية ببعضjها الjبعض مباشjرة، بjدًال مjن أن يكjون ذلjك مjن خjالل            

ًال، إذا آنت فjي اجتمjاع مjع زمjالء العمjل،       مث. نقاط الوصول الالسلكي  
وال تحتjjjاج الوصjjjول إلjjjى مjjjوارد الشjjjبكة، يمكjjjن لجهjjjازك الالسjjjلكي  
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االتصjال بjاألجهزة الالسjلكية لزمالئjك، ويمكنjك تشjكيل شjبكة اتصjال         
 . مؤقتة

 
 )نقطة الوصول مفّضلة(أية شبكة اتصال متوفرة 

 
 تjjتم دائمjjًا  فjjي شjjبكات االتصjjال الالسjjلكية المفضjjلة لنقطjjة الوصjjول،    

محاولة االتصال بشبكة السلكية لنقطة الوصول أوًال، إذا آjان أي منهjا             
إذا لjjم تكjjن هنjjاك شjjبكة نقطjjة وصjjول متjjوفرة، تjjتم محاولjjة      . متjjوفرًا

مjjثًال، إذا اسjjتخدمت  . اتصjjال بشjjبكة السjjلكية آمبيjjوتر إلjjى آمبيjjوتر     
الكمبيjjوتر المحمjjول الخjjاص بjjك فjjي العمjjل فjjي شjjبكة السjjلكية لنقطjjة    

وصjjول، ثjjم أخjjذت الكمبيjjوتر المحمjjول إلjjى المنjjزل السjjتخدامه فjjي    ال
شjjبكة اتصjjال منزليjjة مjjن نjjوع آمبيjjوتر إلjjى آمبيjjوتر، فjjإن التكjjوين       
التلقjjائي لشjjبكة االتصjjال الالسjjلكية سjjيغير إعjjدادات الشjjبكة الالسjjلكية   

 . حسب الحاجة، فيصبح بإمكانك االتصال بشبكة االتصال المنزلية
 

 شjبكة السjjلكية تظهjر إشjارة بjالقرب مjن رمjjز      عنjدما تكjون فjي مجjال    
 .الصوت و الساعة على شريط المهام

 
لالتصال بشبكة اتصال السلكية متوفرة انقر بزر المjاوس األيمjن فjوق             
رمز اتصال الشبكة في ناحية اإلعالم على شريط المهام، ثم انقjر فjوق              

View Available Wireless Networks . 
 Available، وتحjjت Connect to Wireless Networkفjjي 

Networks               الjد االتصjي تريjلكية التjال الالسjانقر فوق شبكة االتص ،
 . بها
 

 Wired Equivalentإذا آان مفتاح شبكة االتصال مطلوبًا من أجjل  
Privacy)  WEP( نّفذ أحد اإلجرائين التاليين ، : 

 
لمفتاح مخزن مثًال، ا( إذا آان مفتاح شبكة االتصال موّفرًا لك تلقائيًا -1

، )في محjول شjبكة االتصjال الالسjلكية المعطjى لjك مjن قبjل المسjؤول            
 .  فارغًاNetwork Keyاترك 
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 إذا لم يكن مفتاح شبكة االتصال موّفرًا لك تلقائيًا، اآتب المفتjاح فjي      -2
Network key .ثم انقر فوق اتصال . 

 
تواجjه  لتكوين إعدادات اتصال شبكة اتصال السلكية إضjافية، أو آنjت            

صعوبات في إجراء اتصال مع شبكة االتصال الالسلكية التjي حjددتها،        
انقjjر فjjوق خيjjارات متقدمjjة، ثjjم قjjم بتكjjوين اإلعjjدادات فjjي التبويjjب          

Wireless Networks . 
 

ال تjjنس أنjjه يجjjب عليjjك اسjjتخدام محjjول شjjبكة اتصjjال السjjلكية يjjدعم   
 .Wireless Zero Configurationالخدمة 

 
 : قم بما يليXPائي لشبكة اتصال السلكية في ويندوز إلعداد تكوين تلق

 
 . افتح اتصاالت شبكة االتصال

 
انقjjر بjjزر المjjاوس األيمjjن فjjوق االتصjjال الjjذي تريjjد مjjن أجلjjه إعjjداد     

 . تكوين تلقائي لشبكة االتصال الالسلكية، ثم انقر فوق خصائص
 

 : ، نّفذ أحد اإلجرائين التاليينWireless Networksفي التبويب 
 
 لتمكjjjين تكjjjوين تلقjjjائي لشjjjبكة االتصjjjال الالسjjjلكية مjjjن أجjjjل هjjjذا  -1

 Use Windows to configure myاالتصال، حدد خانة االختيار 
wireless network settings .هذا الخيار محدد افتراضيًا . 

 
 لتعطيjjل تكjjjوين تلقjjائي لشjjjبكة االتصjjال الالسjjjلكية مjjن أجjjjل هjjjذا     -2

 Use Windows to configure االتصjال، امسjح خانjة االختيjار    
my wireless network settings . 

 
تظهر قائمة من شبكات االتصjال الالسjلكية المتjوفرة التjي تjم اآتشjافها           

 Availableمjjjن قبjjjل تكjjjوين شjjjبكة االتصjjjال الالسjjjلكية تحjjjت       
networks .لتحديد شبكات االتصال الالسلكية المفضلة، نّفذ ما يلي : 
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 Preferredل السjjلكية إضjjافية إلjjى القائمjjة   إلضjjافة شjjبكة اتصjjا-1
networks لهذا االتصال، تحت Available networks  وقjانقر ف ،

 . شبكة االتصال التي تريد إضافتها، ثم انقر فوق تكوين
 
 Preferred إلضjjافة شjjبكة اتصjjال السjjلكية جديjjدة إلjjى القائمjjة     -2

networks لهذا االتصال، تحت Preferred networks رjوق  ، انقjف 
، حjدد اسjم الشjبكة    Wireless Network Propertiesإضافة، وفjي  

، وإعjjjjدادات مفتjjjjاح شjjjjبكة االتصjjjjال  )معjjjjّرف مجموعjjjjة الخjjjjدمات(
، ومjjا إذا آانjjت شjjبكة )Wired Equivalent Privacy(الالسjjلكية 

 ). ad hoc(االتصال هي شبكة آمبيوتر إلى آمبيوتر 
 
تصjال المفضjلة المعjّدة       لتغيير ترتيب محاولjة االتصjال بشjبكات اال         -3

، انقjjjر فjjjوق شjjjبكة  Preferred networksلهjjjذا االتصjjjال، تحjjjت  
االتصال الالسلكية التي تريد تحريكها إلjى موقjع جديjد فjي القائمjة، ثjم                  

 . انقر فوق تحريك لألعلى أو تحريك لألسفل
 
 إلزالة شjبكة اتصjال السjلكية مjن قائمjة شjبكات االتصjال المفضjلة                 -4

 jjjال، تحjjjذا االتصjjjت لهPreferred networks  بكةjjjوق شjjjر فjjjانق ،
 .االتصال الالسلكية التي تريد إزالتها، ثم انقر فوق إزالة

 
لزيادة تحديد نوع شjبكة االتصjال الالسjلكية للوصjول إليهjا، انقjر فjوق             

علjى  . خيارات متقدمة، ثjم انقjر فjوق نjوع شjبكة االتصjال الjذي تريjده                  
 ad(بيjوتر إلjى آمبيjوتر    سبيل المثال، إذا آنت تريد إجjراء اتصjال آم  

hoc(        وإذا آان آًال من شبكات اتصال آمبيوتر إلى آمبيوتر وشبكات ،
ضjjمن نطjjاق الكمبيjjوتر، انقjjر ) البنيjjة التحتيjjة(اتصjjال نقطjjة الوصjjول 

 . Computer-to-computer (ad hoc) networks onlyفوق 
 

 :مالحظات
 
رجية، امسح  إذا آنت تستخدم برنامج شبكة اتصال السلكية لجهة خا-1

 Use Windows to configure my wirelessخانjة االختيjار   
network settings . 
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 تتضjمن آjًال مjن شjبكتي     Preferred networks إذا آانت القائمة -2
 ad(وآمبيjوتر إلjى آمبيjوتر    ) البنيjة التحتيjة  (اتصjال نقطjة الوصjول    

hoc(         موقع  ، ال يمكن تحريك شبكات اتصال آمبيوتر إلى آمبيوتر إلى 
 . أعلى من شبكات اتصال نقطة الوصول في القائمة

 
 IEEE إن التكjjjوين التلقjjjائي لشjjjبكة االتصjjjال الالسjjjلكي يjjjدعم    -3

عنjjدما يكjjون التكjjوين  .  القياسjjي لشjjبكات االتصjjال الالسjjلكية 802.11
التلقائي لشبكة االتصال الالسjلكية ممّكنjًا، يمكنjك التجjول عبjر شjبكات               

لفjjة دون الحاجjjة إلjjى إعjjادة تكjjوين إعjjدادات   االتصjjال الالسjjلكية المخت
 .اتصال الشبكة على الكمبيوتر الخاص بك لكل موقع

 
أمjjا لتأسjjيس اتصjjال شjjبكة أشjjعة تحjjت حمjjراء مباشjjر بjjين جهjjازي         

 :  فقم بما يليXPآمبيوتر في ويندوز 
 

 . افتح اتصاالت شبكة االتصال
 

 .  التاليانقر نقرًا مزدوجًا فوق إنشاء اتصال جديد، ثم انقر فوق
 

في نوع اتصال شبكة االتصال، انقر فوق إعداد اتصال متقدم، ثjم انقjر              
 . فوق التالي

 
في خيارات اتصال متقدمة، انقر فوق االتصال مباشرًة بكمبيوتر آخjر،     

 . ثم انقر فوق التالي
 

في المضيف أو الضيف، حدد إذا آان هذا الكمبيوتر مستخدمًا للوصول 
تر آخjjر أو آjjان لديjjه المعلومjjات المطلjjوب   إلjjى معلومjjات علjjى آمبيjjو 

 : الوصول إليها عن طريق تنفيذ أحد اإلجرائين التاليين
 
 إذا آان لدى هذا الكمبيjوتر معلومjات سjيتم الوصjول إليهjا مjن قبjل                   -1

 . آمبيوتر آخر، فانقر فوق المضيف
 
 إذا آان هذا الكمبيوتر ُيستخدم للوصول إلى معلومات على آمبيوتر   -2

 . نقر فوق الضيفآخر، فا
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 : انقر فوق التالي، ثم نّفذ أحد اإلجرائين التاليين

 
 إذا آنjjjت قjjjد حjjjددت هjjjذا الكمبيjjjوتر آمضjjjيف، فjjjي جهjjjاز لهjjjذا       -1

 . االتصال، حدد منفذ تحت األحمر
 
 إذا آنت قjد حjددت هjذا الكمبيjوتر آضjيف، فjي تحديjد جهjاز، حjدد             -2

 .منفذ تحت األحمر
 

 : د اإلجرائين التاليينانقر فوق التالي، ثم نّفذ أح
 
 إذا آنjjjjت قjjjjد حjjjjددت هjjjjذا الكمبيjjjjوتر آمضjjjjيف، فjjjjي أذونjjjjات       -1

المستخدمين، فjاتبع التوجيهjات لتحديjد المسjتخدمين الjذين ستسjمح لهjم               
 . باالتصال

 
 Default إذا آنjjjت قjjjد حjjjددت هjjjذا الكمبيjjjوتر آضjjjيف، فjjjي      -2

Connection    الjjjjjjدادات االتصjjjjjjد إعjjjjjjات لتحديjjjjjjاتبع التوجيهjjjjjjف ،
 . ضيةاالفترا

 
 . أدخل اسمًا لالتصال، ثم انقر فوق إنهاء

 
 :الستخدام اتصال شبكة أشعة تحت حمراء قم بما يلي

 
أسس ارتباط أشعة تحت حمراء عن طريjق محjاذاة جهjازي الكمبيjوتر              
لjjjديك بحيjjjث يكjjjون الجهjjjازان المرسjjjالن المسjjjتقبالن لألشjjjعة تحjjjت    

 . الحمراء متواجهين وعلى بعد متر واحد عن بعضهما
 

 . افتح اتصاالت شبكة االتصال
 

انقjjر نقjjرًا مزدوجjjًا فjjوق االتصjjال الjjذي تريjjد اسjjتخدامه للوصjjول إلjjى  
 . الشبكة

 . تحقق من أن معلومات االتصال صحيحة، ثم انقر فوق موافق
 . في القائمة ملف، انقر فوق اتصال
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) IPv6( من بروتوآول إنترنت 6اإلصدار 
 )دورة دراسية متقدمة في خمس حلقات(

 التعريف و سرد المميزات: الحلقة األولى

 ,RFC ،Internet Protocol 2460  في المرجjع IPv6يتم تعريف 
Version 6 (IPv6) Specification إن IPv6    الjول بjو بروتوآjه 

اتصال وهjو بروتوآjول تخطjيط بيjاني ال ُيعتمjد عليjه وُيسjتخدم مبjدئيًا              
 .لعنونة الُحزم بين المضيفين وتوجيهها

 بال اتصال إلى أنjه لjم يjتم تأسjيس جلسjة العمjل قبjل تبjادل                 تدل خاصية 
ويبjذل  . وتدل خاصjية عjدم االعتمjاد إلjى عjدم ضjمان التسjليم        . البيانات

، IPv6قد يjتم فقjدان حزمjة       .  أقصى مجهود لتسليم الحزمة    IPv6دائمًا  
وال . أو تسjjليمها خjjارج مكjjان تسلسjjلها أو تسjjليمها مjjرتين أو تأخيرهjjا   

تjتم معرفjة الحjزم      . د من أخطjاء مjن هjذه األنjواع          استردا IPv6يحاول  
المستلمة واسترداد الحزم المفقودة من قبjل بروتوآjول الطبقjة األعلjى،             

 .TCPمثل 

 البيjjاني، مjjن IPv6 المعروفjjة أيضjjًا بمخطjjط IPv6تتjjألف آافjjة حjjزم 
 المنقولjة، آمjا هjو مبjين فjي التوضjيح             IPv6 ومن بيانات    IPv6رأس  
 :التالي

 .لى الحقول التالية للعنونة والتوجيه عIPv6يحتوي رأس 

حقل 
 رأس

IPv6 
 دالة

عنjjjjjjjjوان
 .IPv6 للمصدر األصلي من حزمة IPv6 عنوان المصدر

عنjjjjjjjjوان
 .IPv6 للوجهة المتوسطة أو األخيرة لحزمة IPv6 عنوان الوجهة

Hop ل أنjا قبjال عليهjة اإلنتقjمح للحزمjي ُيسjعدد قطع الشبكة الت
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Limit ن. جهاز التوجيه يتم تجاهلها من قبلjزة مjد القفjين حjيتم تعي
مjjن قبjjل المضjjيف المرسjjل ويjjتم اسjjتخدامها لمنjjع الحjjزم     

 عنjد إعjادة توجيjه حزمjة    . الداخليjة  IPv6 التجول في شبكة
IPv6 هjjزة توجيjjون أجهjjتك ، IPv6 دjjيص حjjة لتقلjjمطلوب

عنjدما يكjون حjد القفjزة IPv6  ولتجاهل الحزمjة 1القفزة بـ 
0. 

 

 Pv6مقدمة إلى 

يعjjjرف (تغّيjjjر فعليjjjًا اإلصjjjدار الحjjjالي مjjjن بروتوآjjjول إنترنjjjت    لjjjم ي
 في RFC 791منذ أن تم نشر المرجع      ) IPv4 أو   IP من   4باإلصدار  

 بأنه أآثر نشjاطًا، وتطبيقjه سjهل وقابjل           IPv4وقد برهن   . 1981العام  
للعمل بشكل متوافق، وقد تخطى العمل في شبكة متصjلة ليكjون وسjيلة         

ويعود الفضjل فjي ذلjك إلjى         . الحالي إلنترنت عالمية تتناسب مع الحجم     
 .التصميم األولي الخاص به

 :ولكن، لم يتوّقع التصميم األولي

التطjjور األسjjي الحjjالي إلنترنjjت واالسjjتنفاد السjjريع لمسjjاحة      •
 . IPv4عنوان 

 نادرة بشكل نسبي، مما أدى إلى إجبار IPv4أصبحت عناوين 
لjjربط ) NAT(المؤسسjjات السjjتخدام متjjرجم عنjjوان الشjjبكة    

 NATsمjع أن    .  عمومي وحيد  IPعدة عناوين خاصة بعنوان     
قد حّسنت من إعادة استخدام مساحة العنjوان الخjاص، إال أنهjا             
ال تعتمjjد أمjjان طبقjjة الشjjبكة المسjjتندة إلjjى المقjjاييس أو الjjربط   
الصjjحيح لكافjjة بروتوآjjوالت الطبقjjة األعلjjى ويمكjjن أن تخلjjق 

ة العنjjjوان مشjjjاآل عنjjjد وصjjjل مؤسسjjjتين تسjjjتخدمان مسjjjاح   
 .الخاص
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إضjjjjافة إلjjjjى ذلjjjjك، إن التضjjjjخم المتزايjjjjد لألجهjjjjزة واآلالت  
المتصjjلة عبjjر اإلنترنjjت يؤآjjد علjjى أنjjه سjjيتم حتمjjًا اسjjتنزاف   

 . العموميIPv4مساحة عنوان 

نمو اإلنترنت ومقjدرة أجهjزة التوجيjه األساسjية فjي اإلنترنjت               •
 . على الحفاظ على جداول التوجيه الكبيرة

jjjة التjjjبب الطريقjjjيص  بسjjjي تخصjjjع فjjjت ُتّتبjjjت ومازالjjjي اتبع
 توجيjjjه 70,000، يتواجjjjد أآثjjjر مjjjن IPv4معّرفjjjات الشjjjبكة 

بشjjكل روتينjjي فjjي جjjدول التوجيjjه الخjjاص بjjأجهزة التوجيjjه      
إن البنيjjjة التحتيjjjة الحاليjjjة لتوجيjjjه . األساسjjjية علjjjى اإلنترنjjjت

 هjjjي ترآيبjjjة مjjjن آjjjل مjjjن التوجيjjjه الهرمjjjي    IPv4إنترنjjjت 
 .والتوجيه األفقي

 . لتكوين أبسطالحاجة  •

 الحاليjjة إمjjا يjjدويًا أو مjjن  IPv4يجjjب تكjjوين أغلjjب تطبيقjjات  
خالل بروتوآول عنوان مصحوب بالحالة آبروتوآjول تكjوين       

ومjjع وجjjود المزيjjد مjjن أجهjjزة ). DHCP(المضjjيف الحيjjوي 
، هنjjاك حاجjjة لتكjjوين   IPالكمبيjjوتر واألجهjjزة التjjي تسjjتخدم   

كjوين األخjرى التjي    أبسط وأآثر تلقائية للعنjاوين وإعjدادات الت    
 .DHCPال تعتمد على إدارة البنية التحتية لـ 

 . IPمتطلبات األمان بمستوى  •

إن االتصال الخاص عبر وسط عام آاإلنترنت يتطلب خjدمات    
تشjjفير لحمايjjة البيانjjات المرسjjلة مjjن أن تتعjjرض للكشjjف أو      

بالرغم من تواجد مقياس حاليًا لتوفير أمjان     . للتعديل أثناء النقل  
، )IPSecالمعروفة بأمان بروتوآول إنترنjت أو        (IPv4حزم  

إال أن هjjjjjذا المقيjjjjjاس اختيjjjjjاري والحلjjjjjول الشخصjjjjjية هjjjjjي  
 . المسيطرة

يعjjرف (الحاجjjة لjjدعم أفضjjل لتسjjليم البيانjjات بjjالزمن الحقيقjjي  •
 ). أيضًا بنوعية الخدمة
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، يعتمjjد IPv4لjjـ ) QoS(بينمjjا تتواجjjد مقjjاييس نوعيjjة خدمjjة  
 لنjjوع IPv4الحقيقjjي علjjى حقjjل  دعjjم حرآjjة المjjرور بjjالزمن  

وتعريjjف البيانjjات المنقولjjة، واسjjتخدام منفjjذ   ) TOS(الخدمjjة 
UDP أو TCPلسوء الحظ، لدى حقل .  بشكل نموذجيIPv4 

إضjافة إلjى    .  أداء وظيفي محدود وتفسjيرات مختلفjة       TOSفي  
 و TCPذلjjjك، إن تعريjjjف البيانjjjات المنقولjjjة باسjjjتخدام منفjjjذ  

UDP         فjتم تشjدما يjن عنjة        غير ممكjة لحزمjات المنقولjير البيان
IPv4. 

 Internet Engineering Task Forceلعنونة هذه المهمات، طّور 
 (IETF)            دارjة باإلصjاييس المعروفjوالت والمقjمجموعة من البروتوآ 

الجيل -IPويدمج اإلصدار الجديد، المسمى سابقًا بـ .  IP   (IPv6) من 6
ليب المقترحjjjjة لتحjjjjديث ، مفjjjjاهيم العديjjjjد مjjjjن األسjjjjا (IPng) الجديjjjjد 

 عمjjjدًا للوصjjjول إلjjjى الحجjjjم   IPv6تjjjم تصjjjميم  . IPv4البروتوآjjjول 
األصjjغري للتصjjادم علjjى بروتوآjjوالت الطبقjjات العليjjا والjjدنيا وذلjjك     

 .بتجنب اإلضافة الَعَرضية للميزات الجديدة

 IPv6ميزات 

 :IPv6إن الميزات التالية هي ميزات البروتوآول 

 تنسيق رأس جديد  •
 ن آبيرة مساحة عنوا •
 البنية التحتية الفّعالة والهرمية للعنونة والتوجيه  •
 تكوين العنوان المصحوب بالحالة والعنوان بدون الحالة  •
 أمان مضمن  •
 ) QoS(دعم أفضل لنوعية خدمة  •
 برتوآول جديد لمعامالت عقدة الجوار  •
 قابلية التوسع  •

 :لتناقش المقاطع التالية آل من هذه الميزات الجديدة بالتفصي

 تنسيق رأس جديد
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 تنسيق جديد تم تصjميمه لتصjغير الحمjل الزائjد علjى              IPv6لدى رأس   
ويتم إنجاز هذا بنقل آل من الحقول غير المهمة وحقول الخيار           . الرأس

 IPv6يjjوفر رأس . IPv6إلjjى رؤوس الملحقjjات المتوضjjعة بعjjد رأس 
 .االنسيابي معالجة أآثر فاعلية أآبر في أجهزة التوجيه المتوسطة

 غيjjjjjjjر قابلjjjjjjjة للعمjjjjjjjل بشjjjjjjjكل متوافjjjjjjjق  IPv6 و IPv4إن رؤوس 
 ال يتوافjjق مjjع اإلصjjدار القjjديم أي البروتوآjjول      IPv6والبروتوآjjول 

IPv4 .               نjل مjق آjتخدام تطبيjه اسjيجب على المضيف أو جهاز التوجي
IPv4 و IPv6 اjjjين ومعالجتهمjjjال الرأسjjjيق آjjjى تنسjjjرف علjjjإن .  للتع

، وبjالرغم مjن هjذا       IPv4س   الجديد أآبر مرتين من الjرأ      IPv6الرأس  
 .IPv4 هي أآبر أربع مرات من عناوين IPv6فعناوين 

 مساحة عنوان آبيرة

وبالرغم ).  بايت16( بت 128 مصدر وعناوين وجهة ذات IPv6لدى 
 ترآيبjة ممكنjة،   1038×3.4 بت يمكنها أن تjوفر أآثjر مjن         128من أن   

دة مسjتويات   للسماح لعIPv6فقد تم تصميم مساحة العنوان الكبيرة من      
للشjjبكة الفرعيjjة وتخصjjيص العنjjوان مjjن أسjjاس إنترنjjت إلjjى الشjjبكات 

 .الفرعية الفردية ضمن المؤسسة

بjjالرغم مjjن أن نسjjبة صjjغيرة مjjن العنjjاوين الممكنjjة مخصصjjة حاليjjًا      
لالستخدام من قبل المضيفين، إال أنه يوجد العديد من العناوين المتوفرة     

آبر مjن العنjاوين المتjوفرة، فلjن         وبوجود عدد أ  . لالستخدام في المسقبل  
 ضjjروريًة بعjjد NATsتكjjون تقنيjjات المحافظjjة علjjى العنjjوان، آنشjjر  

 . اآلن

 IPv6مساحة عنوان 

 هjjو اسjjتخدامه لعنjjاوين  IPv6إن أآثjjر الميjjزات تميjjزًا ووضjjوحًا فjjي   
 بت، وهو أآبر بjأربع   128 هو   IPv6إن حجم العنوان في     . أآبر بكثير 

 بjjت 32تسjjمح مسjjاحة العنjjوان ذو   و. IPv4مjjرات مjjن العنjjوان فjjي    
وتسjjjمح .  عنjjjوان4,294,967,296 عنوانjjjًا أو 232بإمكانيjjjة وجjjjود  

 عنوانjjjjjًا أو 2128 بjjjjjت بإمكانيjjjjjة وجjjjjjود   128مسjjjjjاحة العنjjjjjوان ذو  
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340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,4
 .عنوانًا) 1038 × 3.4 (56

، آjان مjن   IPv4وان في أواخر السبعينات عندما تم تصميم مساحة العن     
ولكjjjن، ولكjjjن التغييjjjرات فjjjي التكنولوجيjjjا   . غيjjjر المتوقjjjع أن ُيسjjjتنفد 

والخبرة في التخصص الزيادة غيjر المتjوفرة فjي عjدد المضjيفين علjى         
 إلjjى درجjjة أنjjه فjjي عjjام   IPv4إنترنjjت، تjjم اسjjتهالك مسjjاحة عنjjوان   

 . آان من الواضح ضرورة االستبدال1992

تjjى التفكيjjر أنjjه سjjيتم اسjjتهالك     ، مjjن الصjjعب جjjدًا ح  IPv6بواسjjطة 
للمسjjاعدة فjjي وضjjع هjjذا الjjرقم فjjي المنظjjور،   . IPv6مسjjاحة عنjjوان 

 بjjjjjjjjjjjت عنjjjjjjjjjjjاوين ذات  128تjjjjjjjjjjjوفر مسjjjjjjjjjjjاحة العنjjjjjjjjjjjوان ذات   
لكل متر  ) 1023 × 6.5 (655,570,793,348,866,943,898,599

 .مربع من سطح األرض

 بت 128 بطول IPv6من المهم مالحظة أن قرار جعل مساحة عنوان         
 يكن على هذا النحو بحيث يتوفر لكل متر مربع من األرض عنjاوين    لم

تم تصميم الحجم الكبير نسبيًا من عنjوان   ، باألحرى. 1023 × 6.5ذات  
IPv6     اjjس طبولوجيjjة تعكjjه هرميjjاالت توجيjjى مجjjيمه إلjjادة تقسjjإلع 

 بjjت مسjjتويات متعjjددة مjjن    128ويjjوفر اسjjتخدام  . اإلنترنjjت الحديثjjة 
هرمjjي فjjي تصjjميم العنونjjة الهرميjjة والتوجيjjه     المرونjjة واالسjjتخدام ال 

 . حاليًاIPv4والذي تفتقر له إنترنت المستندة إلى 

 RFC ،IP 2373  فjjjي المرجjjjع  IPv6تjjjم وصjjjف بنيjjjة العنونjjjة   
Version 6 Addressing Architecture  

 التخصيص الحالي

 بjjنفس طريقjjة تقسjjيم مسjjاحة عنjjوان   IPv6يjjتم تقسjjيم مسjjاحة عنjjوان  
IPv4 تنادjوان       باالسjي العنjالي فjب العjjات الترتيjة بتjى قيمjرف .  إلjjوتع

 ).FP(بتات الترتيب العالي والقيم الثابتة الخاصة بها ببادئة التنسيق 

 من قبjل بادئjات     IPv6يعرض الجدول التالي تخصيص مساحة عنوان       
 .FPالتنسيق 
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 بادئjjة التنسjjيق  تخصيص
(FP) 

آسjjjjjjر مسjjjjjjاحة
 العنوان

 1/256 0000 0000 محجوز
 NSAP 0000 001 1/128 لتخصيصمحجوز 

عنjjاوين أحاديjjة اإلرسjjال العموميjjة
 1/8 001 المتجمعة

عنjjjjjjjjjjاوين أحاديjjjjjjjjjjة اإلرسjjjjjjjjjjال
 لالرتباطات المحلية

1111 1110 
10 1/1024 

عنjjjاوين أحاديjjjة اإلرسjjjال للمواقjjjع
 المحلية

1111 1110 
11 1/1024 

 1/256 1111 1111 عناوين متعددة اإلرسال

 .IPv6ي من مساحة عنوان لم يتم تعيين المتبق

تتjjjjألف مجموعjjjjة العنjjjjاوين أحاديjjjjة اإلرسjjjjال الحاليjjjjة والتjjjjي يمكjjjjن  
 مjjjن عنjjjاوين أحاديjjjة اإلرسjjjال العموميjjjة  IPv6اسjjjتخدامها مjjjع عقjjjد 

المتجمعة، وعناوين أحاديjة اإلرسjال ذات االرتبjاط المحلjي، وعنjاوين             
 مjن    بالمئjة فقjط    15وتمثjل هjذه     . أحادية اإلرسjال ذات المواقjع المحليjة       

 .IPv6المساحة الكاملة لعنوان 

 IPv6التعبير عن عناوين 

يjتم تقسjيم العنjوان ذو       .  بتنسيق عشري منقوط   IPv4يتم تمثيل عناوين    
 بjت إلjى   8يتم عكس آل مجموعjة ذات  .  بت8 بت إلى أجزاء ذات    32

، يjتم تقسjيم العنjوان    IPv6بالنسبة لـ . مثيلها العشري ويتم فصلها بنقاط 
 بت 16 بت، ويتم عكس آل آتلة ذات  16أجزاء ذات    بت إلى    128ذو  

يjjدعى .  أرقjjام ثjjم فصjjله بنقطتjjين4إلjjى رقjjم سداسjjي عشjjر مؤلjjف مjjن 
 .التمثيل الناتج بالتمثيل السداسي عشر الذي يعتمد النقطتين

 : التالي هو بالتنسيق الثنائيIPv6إن عنوان 
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0010000111011010000000001101001100000000000
000000010111100111011 

 
0000001010101010000000001111111111111110001

010001001110001011010 

 : بت، آما يلي16 بت إلى أجزاء ذات 128يتم تقسيم العنوان ذو 

 
0010000111011010   0000000011010011   
0000000000000000   0010111100111011 
0000001010101010   0000000011111111   
1111111000101000   1001110001011010 

.  بjjت إلjjى سداسjjي عشjjر محjjددًا بنقطتjjين     16يjjتم تحويjjل الكتلjjة ذات   
 :والنتيجة هي

 
21DA:00D3:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A 

 أآثjر بإزالjة األصjفار األماميjة ضjمن آjjل      IPv6يمكjن تبسjيط التمثيjل    
ومع ذلjك، يجjب أن يكjون لjدى آjل آتلjة رقjم مفjرد                  .  بت 16آتلة ذات   

يصبح تمثيل العنوان بعد اقتطاع الصفر األمامي آمjا         . احد على األقل  و
 :يلي

 
21DA:D3:0:2F3B:2AA:FF:FE28:9C5A 

 ضغط األصفار

. تحتjjوي بعjjض أنjjواع العنjjاوين علjjى تسلسjjالت طويلjjة مjjن األصjjفار    
 بشكل أآبر، يمكن ضغط سلسjلة متجjاورة   IPv6لتبسيط تمثيل عناوين   

 بالتنسjيق السداسjي عشjر الjذي         0لjى    بjت والمعينjة إ     16من الكتل ذات    
 ). معروف بالنقطتين المزدوجتين:: (يعتمد النقطتين إلى 
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علjjjjjى سjjjjjبيل المثjjjjjال، يمكjjjjjن ضjjjjjغط عنjjjjjوان االرتبjjjjjاط المحلjjjjjي      
FE80:0:0:0:2AA:FF:FE9A:4CA2 ىjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjإل 

FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2 .   ددjjjوان متعjjjغط عنjjjن ضjjjويمك
سjjjjتخدام يمكjjjjن ا. FF02::2 إلjjjjى FF02:0:0:0:0:0:0:2اإلرسjjjjال 

 بjjت 16ضjjغط الصjjفر لضjjغط سلسjjلة متجjjاورة مفjjردة مjjن آتjjل ذات    
ال . والتjjي تjjم التعبيjjر عنهjjا بواسjjطة تjjدوين النقطتjjين السداسjjي عشjjر     

.  بjت 16يمكنك استخدام ضغط األصjفار لتضjمين جjزء مjن آتلjة ذات             
 FF02:30:0:0:0:0:0:5علjjى سjjبيل المثjjال، ال يمكنjjك التعبيjjر عjjن   

 .FF02:3::5على أنه 

، فيمكنjك عjد أرقjام    ::د آم صjفرًا مjن البتjات تjم تمثيلهjا بواسjطة             لتحدي
، ثjjم قjjم  8الكتjjل فjjي العنjjوان المضjjغوط، قjjم بإنقjjاص هjjذا العjjدد مjjن       

، FF02::2علjjى سjjبيل المثjjال، فjjي العنjjوان    . 16بضjjرب النتيجjjة بjjـ  
عjjjدد البتjjjات المعبjjjر عنjjjه  ). 2 والكتلjjjة FF02الكتلjjjة (هنjjjاك آتلتjjjين 

 ).16 × )2 - 8 = (96 (96هو :: بواسطة 

وإال، فلن  . يمكن استخدام ضغط الصفر مرة واحدة في العنوان المعطى        
تjتمكن مjjن تحديjjد عjدد األصjjفار مjjن البتjات الممثjjل مjjن قبjل آjjل مثيjjل     

 (::).للنقتطين المزدوجتين 

 IPv6بادئات 

إن البادئة هي جزء من العنjوان الjذي يشjير إلjى البتjات التjي لjديها قjيم             
يjتم التعبيjر عjن بادئjات معّرفjات الشjبكة         . ف الشjبكة  ثابتة أو بتات معرّ   

 بنفس الطريقة التي يتم فيها التعبيjر عjن          IPv6الفرعية وأجهزة توجيه    
 مjن أجjل    Classless Inter-Domain Routing ( CIDR)تjدوين  
IPv4 .     ةjتتم آتابة بادئIPv6    دوينjي تjف address/prefix-length .

بادئjjjjjjة التوجيjjjjjjه و  هjjjjjjو 21DA:D3::/48علjjjjjjى سjjjjjjبيل المثjjjjjjال، 
21DA:D3:0:2F3B::/64هو بادئة الشبكة الفرعية  . 
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  أحادية اإلرسالIPv6عناوين : الحلقة الثانية

يعّرف العنوان أحادي اإلرسال واجهة واحدة ضمن نطاق نوع العنوان          
بواسطة طبولوجيjا توجيjه أحاديjة اإلرسjال المناسjب،        . أحادي اإلرسال 

إن . نjوان أحjjادي اإلرسjال لواجهjjة واحjjدة  يjتم تسjjليم الحjزم المعنونjjة لع  
 : أحادية اإلرسالIPv6أنواع العناوين التالية هي عناوين 

 . عناوين عمومية متجمعة أحادية اإلرسال •
 عناوين االرتباطات المحلية  •
 عناوين المواقع المحلية  •
 عناوين خاصة  •
 عناوين التوافق  •
  NSAPعناوين  •

 .عناوين عمومية متجمعة أحادية اإلرسال

إن العناوين العمومية المتجمعة أحادية اإلرسال المعّرفة مjن قبjل بادئjة             
إن .  العموميjة IPv4، مسjاوية عنjاوين   001المؤلفة من   ) FP(التنسيق  

 مjjن إنترنjjت IPv6هjذه العنjjاوين قابلjjة للتوجيjjه وللوصjول علjjى القسjjم   
وتعjرف أيضjًا العنjاوين      ). IPv6أسjاس    (6boneوالمعروف على أنه    

 .المتجمعة أحادية اإلرسال بالعناوين العموميةالعمومية 

آمjjا يjjوحي االسjjم، تjjم تصjjميم العنjjاوين العموميjjة المتجمعjjة أحاديjjة         
. اإلرسjjال لتكjjون مجمّعjjة أو ملخصjjة إلنتjjاج بنيjjة تحتيjjة فّعالjjة للتوجيjjه 

، والتjjي لjjديها خلjjيط مjjن   IPv4خالفjjًا إلنترنjjت الحاليjjة المسjjتندة إلjjى    
 فقjjد تjjم تصjjميم إنترنjjت المسjjتندة إلjjى التوجيهjjات الهرميjjة والمسjjطحة،

IPv6 ةjjة والفّعالjjة الهرميjjه والعنونjjدعم التوجيjjة .  لjjاق، ومنطقjjإن النط
 الداخليjjjة التjjjي يكjjjون العنjjjوان عبرهjjjا فريjjjدًا، والعنjjjوان  IPv6شjjjبكة 

 . آاملًةIPv6العمومي المتجمع أحادي اإلرسال، هي إنترنت 

 

 :ال آالتالييتم وصف العنوان العمومي المتجمع أحادي اإلرس
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  TLAمعّرف  •

 يشjjير إلjjى مجمjjوع مسjjتوى األعلjjى     TLAإن حقjjل معjjّرف  
 (TLA) وانjjjjل .  للعنjjjjذا الحقjjjjعة هjjjjت13إن سjjjjإن .  بTLA 

تjjتم إدارة  . تتعjjرف علjjى أعلjjى مسjjتوى فjjي هرميjjة التوجيjjه      
TLA  طةjjjبواس IANA جيالتjjjjي تسjjjjع فjjjjا تتوضjjjjا أنهjjjjآم 

 فjjي TLAإنترنjjت محليjjة والتjjي بjjدورها تضjjع آjjل معّرفjjات   
إن حقjjل .  (ISP ) لمjjوفرين الكبjjار لخدمjjة اإلنترنjjت العموميjjة   ا

.  مختلفjة علjى األآثjر      TLA معّرفjًا لjـ      8,192بت يسمح بـ    13
إن أجهjjزة التوجيjjه ألعلjjى مسjjتوى لهرميjjة توجيjjه إنترنjjت لjjـ    

IPv6)   يjjال افتراضjjه بjjزة توجيjjمى أجهjjه  ) تسjjك توجيjjال تمل
ي  بjjت والتjj 16 بjjل فقjjط توجيهjjات مjjع بادئjjات    �افتراضjjي 
 . المخصصةTLAتتطابق مع 

• Res  

 لالستخدام المستقبلي في توسيع حجم إمjا        Resيتم حجز الحقل    
 8إن حجjjم هjjذا الحقjjل هjjو   . NLA أو معjjّرف TLAمعjjّرف 

 .بت

  NLAمعّرف  •

 إلjjjى مجمjjjوع المسjjjتوى التjjjالي    NLAيشjjjير حقjjjل معjjjّرف   
)NLA (وانjjّرف  . للعنjjتخدام معjjتم اسjjيNLA ىjjّرف علjjللتع 

يسjjمح .  بjjت24 إن حجjjم هjjذا الحقjjل هjjو  .موقjjع معjjين للعميjjل
 بإنشjاء مسjتويات متعjددة لهjرم العنونjة           ISP لـ   NLAمعّرف  

إن بنية شبكة   . لترتيب العنونة والتوجيه وللتعّرف على المواقع     
ISP  يةjjدادات االفتراضjjه ذات اإلعjjزة توجيjjة ألجهjjر مرئيjjغي 
 .الحرة

  SLAمعّرف  •

ع  إلjjjى مجمjjjوع مسjjjتوى الموقSLA   jjjيشjjjير الحقjjjل معjjjّرف   
)SLA (ّرف     . للعنوانjيتم استخدام معSLA     ةjل مؤسسjن قبjم 
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. فردية للتعرف على الشبكات الفرعية الموجودة ضمن موقعها     
 16يمكjن للمؤسسjة اسjتخدام       .  بjت  16إن حجم هذا الحقjل هjو        

 شjjjبكة فرعيjjjة أو 65,536بjjjت هjjjذه ضjjjمن موقعهjjjا إلنشjjjاء   
 jjjة الفّعالjjjة التحتيjjjة والبنيjjjرم العنونjjjن هjjjددة مjjjتويات متعjjjة مس

 بت، تكjون  16بواسطة مرونة الشبكات الفرعية ذات    . للتوجيه
بادئة اإلرسال األحادي العمومية المتجمعjة والمعينjة للمؤسسjة          

 IPv4مساوية لتلك المؤسسة التي تم تخصjيص معjّرف شjبكة            
مjjjع افتjjjراض أن آخjjjر ثمانيjjjة بتjjjات مسjjjتخدمة  ( لهjjjا Aالفئjjjة 

إن بنيjة   ). يjة للتعرف على العقد الموجودة على الشjبكات الفرع       
 .ISPشبكة العميل غير مرئية لـ 

 معّرف الواجهة  •

يشير الحقل معّرف الواجهة إلى الواجهة التي لديها عقjدة علjى          
 . بت64إن حجم هذا الحقل هو . شبكة فرعية معينة

يبjjين التوضjjيح التjjالي آيفيjjة إنشjjاء الحقjjول الموجjjودة ضjjمن العنjjوان     
طبولوجيjjjjة ذات ثjjjjالث العمjjjjومي المتجمjjjjع أحjjjjادي اإلرسjjjjال لبنيjjjjة   

 .مستويات

 

 األآبjjر أو األصjjغر  ISPإن الطبولوجيjjا العموميjjة هjjي مجموعjjة مjjن    
أمjا طبولوجيjا الموقjع فهjي        . IPv6والتي تjؤمن الوصjول إلjى إنترنjت          

ُيعjّرف  . مجموعة من الشبكات الفرعية الموجودة ضjمن موقjع مؤسسjة    
              jع مؤسسjمن موقjة ضjةمعّرف الواجهة واجهة معينة على شبكة فرعي .

لمزيjjjد مjjjن المعلومjjjات حjjjول العنjjjاوين العموميjjjة المتجمعjjjة أحاديjjjة      
 RFC ،An IPv6 Aggregatable 2374 اإلرسال، راجع المرجع 

Global Unicast Address Format 

 عناوين االستخدام المحلي أحادية اإلرسال

 :هناك نوعان لعناوين االستخدام المحلي أحادية اإلرسال
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ليjjjة المسjjjتخدمة بjjjين المتجjjjاورات   عنjjjاوين االرتباطjjjات المح  .1
 . المرتبطة ومن أجل عمليات اآتشاف الجوار

عنjjاوين المواقjjع المحليjjة المسjjتخدمة بjjين العقjjد المتصjjلة بعقjjد    .2
 . أخرى في نفس الموقع

 عناوين االرتباطات المحلية

يjjتم اسjjتخدام عنjjاوين االرتباطjjات المحليjjة والمعّرفjjة مjjن قبjjل بادئjjة         
، مjjjن قبjjjل العقjjjد أثنjjjاء    10 1110 1111 المؤلفjjjة مjjjن  FPالتنسjjjيق 

علjى سjبيل المثjال،      . االتصال مjع العقjد المجjاورة علjى نفjس االرتبjاط            
 ذات االرتبjjjاط المفjjjرد بjjjدون جهjjjاز توجيjjjه، ويjjjتم IPv6علjjjى شjjjبكة 

اسjjjjتخدام عنjjjjاوين االرتباطjjjjات المحليjjjjة لالتصjjjjال بjjjjين المضjjjjيفين    
 مسjjاوية إن عنjjاوين االرتباطjjات المحليjjة  . الموجjjودين علjjى االرتبjjاط  

التjjjي ) (APIPA( خjjjاص تلقjjjائي  IP لميjjjزة تكjjjوين  IPv4لعنjjjاوين 
إن نطاق عنوان االرتباط المحلي  ). 169.254.0.0/16تستخدم البادئة   

إن عنjjوان االرتبjjاط المحلjjي مطلjjوب لعمليjjات   . هjjو االرتبjjاط المحلjjي 
اآتشاف الجوار ويتم تكوينه دائمjًا بشjكل تلقjائي، حتjى فjي غيjاب آافjة            

 . ية اإلرسال األخرىعناوين أحاد

بواسjطة معjّرف الواجهjة    . FE80تبدأ عنjاوين االرتباطjات المحليjة بjـ          
 بjjjjت، تكjjjjون البادئjjjjة لعنjjjjاوين االرتباطjjjjات المحليjjjjة دائمjjjjاًَ    64ذات 

FE80::/64 .    اطjjرور االرتبjjة مjjه حرآjjه بتوجيjjاز التوجيjjوم جهjjال يق
 .المحلي إلى ما بعد االرتباط

 عناوين المواقع المحلية

 FPين المواقjjjع المحليjjjة، والمعّرفjjjة مjjjن قبjjjل بادئjjjة التنسjjjيق إن عنjjjاو
 الخjاص  IPv4، مساوية لمساحة عنjوان     11 1110 1111 المؤلفة من   

علjjjjjjjى ). 192.168.0.0/16 ، و 172.16.0.0/12 و ، 10.0.0.0/8 (
سjjبيل المثjjال، يمكjjن إلنترانjjت الخاصjjة والتjjي ال يوجjjد لjjديها اتصjjال     

خدام عنjاوين المواقjع المحليjة بjدون          است IPv6مّوجه ومباشر بإنترنت    
إن عنjاوين  . التعارض مع العناوين العمومية المتجمعة أحادية اإلرسjال   

المواقjjع المحليjjة غيjjر قابلjjة للوصjjول مjjن مواقjjع أخjjرى، ويجjjب علjjى   
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. أجهزة التوجيه عدم توجيه حرآة مرور المواقع المحلية خارج الموقjع  
فة إلjى العنjاوين العموميjة    يمكن استخدام عنjاوين المواقjع المحليjة إضjا        

إن نطاق عنوان الموقjع المحلjي هjو الموقjع           . المتجمعة أحادية اإلرسال  
 ).الشبكة الداخلية للمؤسسة(

خالفjjًا لعنjjاوين االرتباطjjات المحليjjة، ال يjjتم تكjjوين عنjjاوين المواقjjع        
المحليjjة تلقائيjjًا ويجjjب تعيينهjjا إمjjا عبjjر عمليjjات تكjjوين العنjjوان بjjدون  

 . ب بالحالةالحالة أو مصحو

 بjjت لعنjjاوين المواقjjع المحليjjة، ابتjjداءًا مjjن      48يjjتم دائمjjًا تثبيjjت أول   
FEC0::/48 . دjjة ذات  48بعjjبكة الفرعيjjّرف الشjjأتي معjjة يjjت المثبتjjب 

 بjت والتjي يمكنjك       16هو يjوفر    ) حقل معّرف الشبكة الفرعية   ( بت   16
 بت يمكن   16بواسطة  . بواسطتها إنشاء شبكات فرعية ضمن مؤسستك     

jjjديك  أن يكjjjة      65,536ون لjjjبكة الفرعيjjjة الشjjjي بنيjjjة فjjjبكة فرعيjjjش 
المسjطحة، أو يمكنjjك إعjjادة تقسjيم بتjjات الترتيjjب العjالي لحقjjل معjjّرف    

بعjد أن  . الشبكة الفرعية إلنشjاء بنيjة تحتيjة للتوجيjه المتجمjع والهرمjي       
 بjت،  64يصبح حقل معّرف الشبكة الفرعية حقل معّرف الواجهjة ذات   

 . ة على شبكة فرعيةيمكنه تعريف واجهة معين

يشترك العنوان العمjومي المتجمjع أحjادي اإلرسjال مjع عنjوان الموقjع            
في العناوين  .  بت من العنوان   48المحلي نفس البنية الموجودة بعد أول       

 الشjjjبكة SLAالعموميjjة المتجمعjjة أحاديjjة اإلرسjjال، يعjjّرف معjjّرف       
نّفjذ معjّرف    بالنسبة لعناوين المواقع المحلية، ي    . الفرعية ضمن المؤسسة  

وبسjjبب هjjذا، يمكنjjك تعيjjين رقjjم محjjدد . الشjjبكة الفرعيjjة نفjjس الوظيفjjة
للشjjبكة الفرعيjjة للتعjjرف علjjى الشjjبكة الفرعيjjة المسjjتخدمة لكjjل مjjن        
 .عناوين المواقع المحلية والعناوين العمومية المتجمعة أحادية اإلرسال

 عناوين خاصة

 : الخاصةIPv6فيما يلي عناوين 

 عنوان غير محدد  •



 

392 

غيjر المحjدد    ::)  أو   0:0:0:0:0:0:0:0( اسjتخدام العنjوان      يتم
 IPv4وهjو مكjافىء لعنjوان    . لإلشارة فقط إلjى غيjاب العنjوان     

يjتم اسjتخدام العنjوان غيjر     . 0.0.0.0غير المحدد المؤلjف مjن      
المحjjدد بشjjكل نمjjوذجي آعنjjوان مصjjدر للحjjزم التjjي تحjjاول      

تعيjjjين ال يjjjتم أبjjjدًا . التحقjjjق مjjjن أن العنjjjوان التجريبjjjي فريjjjد 
العنوان غير المحدد على واجهة أو استخدامه على أنjه عنjوان            

 .الوجهة

 عنوان االسترجاع  •

) 1:: أو 0:0:0:0:0:0:0:1(يjjتم اسjjتخدام عنjjوان االسjjترجاع 
للتعرف على واجهة االسترجاع، مع تمكين العقدة على إرسال         

 IPv4وهjjذا مكjjافىء لعنjjوان االسjjترجاع   . الحjjزم إلjjى نفسjjها  
ال يjjتم أبjjدًا إرسjjال الحjjزم المعنونjjة  . 127.0.0.1المؤلjjف مjjن 

لعنjjوان االسjjترجاع علjjى ارتبjjاط أو ال يjjتم توجيههjjا بواسjjطة    
 .IPv6جهاز التوجيه 

 عناوين التوافق

 ولتسjjهيل تواجjjد نjjوعي  IPv6 إلjjى IPv4للمسjjاعدة فjjي الترحيjjل مjjن  
 :المضيفين، يتم رفض العناوين التالية

  المتوافق IPv4عنوان  •

 w.x.y.z:0:0:0:0:0:0  المتوافjق،  IPv4نوان يتم استخدام ع 
 هjjjjjي التمثيjjjjjل العشjjjjjري w.x.y.zحيjjjjث أن   (w.x.y.z:: أو 

، من قبل عقد ثنائية التكديس والمتصلة )IPv4المنقوط لعنوان  
إن العقjد ثنائيjة التكjديس       . IPv4 عبر البنية التحتية لـ      IPv6بـ  

عنjjjد . IPv6 و IPv4هjjjي عقjjjد لjjjديها آjjjل مjjjن بروتوآjjjولي   
، يjjتم IPv6 المتوافjjق علjjى أنjjه وجهjjة  IPv4دام عنjjوان اسjjتخ

 وإرسjاله إلjى     IPv4 تلقائيjًا بjرأس      IPv6تغليف حرآة مjرور     
 .IPv4الوجهة باستخدام البنية التحتية لـ 

  المعين IPv4عنوان  •
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 المعjjjjjjjjjjjjjjjjjين، IPv4يjjjjjjjjjjjjjjjjjتم اسjjjjjjjjjjjjjjjjjتخدام العنjjjjjjjjjjjjjjjjjوان 
 0:0:0:0:0:FFFF:w.x.y.z   أو  ::FFFF:w.x.y.z  لتمثيل ،

ويتم استخدامه للتمثيjل الjداخلي   . IPv6للعقدة  فقط  IPv4عقدة  
 المعين على أنه عنوان أو IPv4وال يتم استخدام العنوان     . فقط

 مjن   IPv6ال يعتمد البروتوآول    . IPv6مصدر وجهة للحزمة    
 . المعينةIPv4 استخدام عناوين Windows XPأجل 

  6to4عنوان  •

ن علjى   لالتصال بين عقjدتين تعمjال  6to4يتم استخدام العنوان  
تjم  . IPv4 عبر البنيjة التحتيjة للتوجيjه     IPv6 و   IPv4آل من   

 بjjت 32 مjjع 16/::2002  بضjjم البادئjjة 6to4تشjjكيل العنjjوان 
 العمومي للعقدة، مما يؤدي إلى تشjكيل بادئjة   IPv4من عنوان   

 المؤلف IPv4على سبيل المثال، بالنسبة لعنوان    .  بت 48ذات  
 هjjjjjjي 6to4 ، تكjjjjjjون بادئjjjjjjة العنjjjjjjوان131.107.0.1مjjjjjjن 

2002:836B:1::/48 

 NSAPعناوين 

لتjjjوفير سjjjبل لتعيjjjين عنjjjاوين نقطjjjة وصjjjول خدمjjjة شjjjبكة االتصjjjال    
)NSAP (   إلى عناوينIPv6  تستخدم عناوين ،NSAP  يقjبادئة التنس 

FP   نjة مjر   0000001 المؤلفjّين آخjوان   121 وتعjت لعنjب IPv6  ىjإل 
تعيينjات  لمزيد من المعلومات حjول األنjواع األربعjة ل       . NSAPعنوان  

 RFC ، "OSI NSAPs 1888 ، راجjjع المرجjjع NSAPعنjjاوين 
and IPv6". 

  متعددة اإلرسالIPv6عناوين 

بواسjjطة طبولوجيjjا  . يعjjّرف العنjjوان المتعjjدد اإلرسjjال عjjدة واجهjjات    
التوجيه متعدد اإلرسjال المناسjبة، يjتم تسjليم الحjزم المعنونjة إلjى آافjة                  

 .الواجهات المعّرفة من قبل العنوان

المؤلفjة مjن    ) FP( متعjددة اإلرسjال بادئjة التنسjيق          IPv6عنjاوين   لدى  
 علjjjى أنjjjه متعjjjدد  IPv6مjjjن السjjjهل تصjjjنيف عنjjjوان  . 1111 1111
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ال يمكjjjن اسjjjتخدام عنjjjاوين متعjjjددة . FFاإلرسjjال ألنjjjه دائمjjjًا يبjjjدًا بjjـ   
 .اإلرسال آعناوين مصدر

 ، تتضمن العناوين متعjددة اإلرسjال بنيjة إضjافية          FPبعد بادئة التنسيق    
للتعرف على إشاراتها، والنطjاق، والمجموعjة المتعjددة اإلرسjال، آمjا             

 :هو مبين في التوضيح التالي

 :الحقول الموجودة في العنوان متعدد اإلرسال هي آالتالي

 إشارات  •

يشjjير حقjjل اإلشjjارات إلjjى اإلشjjارات المعينjjة علjjى العنjjوان        
ن آمjا هjو مبjيّ   .  بjت  4إن حجم هذا الحقل هو      . المتعدد اإلرسال 

، فjإن اإلشjارة الوحيjدة المعّرفjة هjي        RFC 2373في المرجع   
 البjjت ذات Tوتسjjتخدم اإلشjjارة  .  Transient  (T)اإلشjjارة 

، تشjير   0عند التعيjين إلjى      . الترتيب المنخفض لحقل اإلشارات   
 إلjjى أن العنjjوان متعjjدد اإلرسjjال هjjو عنjjوان متعjjدد Tاإلشjjارة 

مjjن قبjjل مخصjjص ) معjjروف(اإلرسjjال تjjم تعيينjjه بشjjكل دائjjم 
 Internet Assignedمرجjjع األرقjjjام المعنيjjjة إلنترنjjjت  

Numbers Authority ( IANA)  .   ىjjين إلjjد التعيjj1عن ،
 إلjjى أن العنjjوان متعjjدد اإلرسjjال هjjو عنjjوان  Tتشjjير اإلشjjارة 

 ).غير معين بشكل دائم(متعدد اإلرسال عابر 

 نطاق  •

 الداخليjjة التjjي تjjم  IPv6يشjjير حقjjل النطjjاق إلjjى نطjjاق شjjبكة   
.  بjت 4إن حجم الحقل هو     . يص مرور متعدد اإلرسال له    تخص

إضjjافة إلjjى المعلومjjات المjjوفرة مjjن قبjjل برتوآjjوالت التوجيjjه 
متعjjjددة اإلرسjjjال، تسjjjتخدم أجهjjjزة التوجيjjjه النطjjjاق المتعjjjدد   
اإلرسjjال لتحديjjد إمكانيjjة إعjjادة توجيjjه حرآjjة مjjرور المتعjjدد     

 .اإلرسال

 :RFC 2373تم تعريف النطاقات التالية في المرجع 
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 نطاق قيمة حقل النطاق
 عقدة محلية 1
 ارتباط محلي 2
 موقع محلي 5
 مؤسسة محلية 8
E عمومي 

على سبيل المثال، لدى المرور للعنوان متعدد اإلرسjال مؤلjف           
ال يقjjjوم جهjjjاز توجيjjjه .  نطjjjاق ارتبjjjاط محلjjjيFF02::2مjjjن 

IPv6     اطjjد االرتبjjا بعjjى مjjدًا إلjjرور أبjjذا المjjه هjjادة توجيjjبإع 
 .يالمحل

 معّرف المجموعة  •

يعjjjّرف حقjjjل معjjjّرف المجموعjjjة مجموعjjjة متعjjjددة اإلرسjjjال  
.  بjjت112إن حجjjم الحقjjل هjjو   . تعريفjjًا فريjjدًا ضjjمن النطjjاق  

تكjjون معرفjjات المجموعjjات المعينjjة بشjjكل دائjjم مسjjتقلة عjjن    
إن معرفjات المجوعjات العjابرة متصjلة فقjط بالنطjاق             . النطاق
إلjى  :: FF01سjال مjن     يتم حجز العنjاوين متعjددة اإلر      . المحدد
FF0F ::وهي عناوين معروفة جيدًا. 

لتعريف آافة العقد لنطاق العقدة المحلية واالرتباط المحلي، يتم تعريف          
 :العناوين المتعددة اإلرسال التالية

• FF01::1) نطاق العقد المحلية لعنوان آافة العقد ( 
• FF02::1) نطاق االرتباطات المحلية لعنوان آافة العقد ( 

ريjjف آافjjة أجهjjزة التوجيjjه لنطاقjjات العقjjد المحليjjة، واالرتباطjjات      لتع
المحليjjة، والمواقjjع المحليjjة، يjjتم تعريjjف العنjjاوين المتعjjددة اإلرسjjال       

 :التالية

• FF01::2) نطاق العقد المحلية لعنوان آافة أجهزة التوجيه ( 
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• FF02::2)       زةjjة أجهjjوان آافjjة لعنjjات المحليjjاق االرتباطjjنط
 ) التوجيه

• FF05::2) نطاق المواقع المحلية لعنوان آافة أجهزة التوجيه ( 

 بjت فjي معjّرف المجموعjة، الحصjول علjى             112من الممكن بواسjطة     
ولكن، وبسبب الطريقة التي تم فيهjا تعيjين         . 2112معّرفات المجموعات   

 متعددة Ethernet MAC متعددة اإلرسال إلى عناوين IPv6عناوين 
 بتعيjjين معjjّرف المجموعjjة RFC 2373اإلرسjjال، فقjjد نصjjح المرجjjع 

 متعjjدد اإلرسjjال  IPv6 بjjت ذات الترتيjjب المjjنخفض لعنjjوان    32مjjن 
. وتعيjjين البتjjات المتبقيjjة مjjن معjjّرف المجموعjjة األصjjلي إلjjى الصjjفر    

 بت ذات الترتيب المنخفض في معّرف المجموعة، يمكjن          32باستخدام  
 متعjjjدد Ethernet MACلكjjjل معjjjّرف مجموعjjjة أن يعjjjّين عنjjjوان 

 .فريداإلرسال و

 عنوان العقدة المطلوبة

يسّهل عنوان العقدة المطلوبة عملية االسjتعالم الفّعjال عjن عقjد الشjبكة               
 إلjjى ARP، يjjتم إرسjjال إطjjار طلjjب  IPv4فjjي . أثنjjاء تحليjjل العنjjوان 
، مع مقاطعة آافة العقد على قطعة الشبكة،        MACمحطة بث بمستوى    

 Neighborسالة  رIPv6يستخدم . IPv4بما فيها تلك التي ال تستخدم 
Solicitation اق     .  لتنفيذ تحليل العنوانjتخدام نطjن اسjًا عjلكن، عوض

االرتبjjjjاط المحلjjjjي لعنjjjjوان آافjjjjة العقjjjjد علjjjjى أنهjjjjا وجهjjjjة الرسjjjjالة   
Neighbor Solicitation     دjjjة عقjjjاطع آافjjjد تقjjjي قjjjوالت ،IPv6 

الموجودة على االرتبjاط المحلjي، يjتم اسjتخدام عنjوان متعjدد اإلرسjال                
يتjألف العنjوان المتعjدد اإلرسjال للعقjدة المطلوبjة مjن              . طلوبjة للعقدة الم 
 IPv6 بjjjت مjjjن عنjjjوان 24 وآخjjjر FF02::1:FF00:0/104البادئjjjة 

 .الذي يتم تحليله

 لالرتبjjjاط المحلjjjي IPv6علjjى سjjjبيل المثjjال، بالنسjjjبة للعقjjjدة بعنjjوان    
، فjjإن عنjjوان العقjjدة  FE80::2AA:FF:FE28:9C5Aالمؤلjjف مjjن 

لتحليjjjل العنjjjوان  . FF02::1:FF28:9C5Aالمطلوبjjjة المطjjjابق هjjjو  
FE80::2AA:FF:FE28:9C5A   اطjjjjjة االرتبjjjjjوان طبقjjjjjى عنjjjjjإل 
 إلjjى Neighbor Solicitationالخjjاص بjjه، ُترسjjل العقjjدة رسjjالة    
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إن . FF02::1:FF28:9C5Aعنjjوان العقjjjدة المطلوبjjjة المؤلjjjف مjjjن  
العقjjjjjjjjjjjjjدة التjjjjjjjjjjjjjي تسjjjjjjjjjjjjjتخدم العنjjjjjjjjjjjjjوان المؤلjjjjjjjjjjjjjف مjjjjjjjjjjjjjن    

FE80::2AA:FF:FE28:9C5A تمعjjال  تسjjدد اإلرسjjرور المتعjjللم
لjjjدى عنjjjوان العقjjjدة المطلوبjjjة، وبالنسjjjبة للواجهjjjات الموافقjjjة لمحjjjول 
الشبكة الفعلي، فقد سجلت العقدة العنوان المتعدد اإلرسال المتوافjق مjع            

 .محول الشبكة

إن نتيجة استخدام عنوان متعدد اإلرسال للعقدة المطلوبة هي أن تحليjل            
ث على االرتباط، غيjر مطلjوب السjتخدام         العنوان، والذي غالبًا ما يحد    

في الحقيقة، تتم مقاطعة عدد قليل . التقنية التي ُتقاطع آافة عقد الشبكات  
مjن خjالل التجربjة، وبسjبب العالقjة      . جدًا من العقد أثناء تحليل العنوان     

، وعنjjوان IPv6، ومعjjّرف الواجهjjة  Ethernet MACبjjين عنjjوان  
ة المطلوبjة آعنjوان زائjف أحjjادي    العقjدة المطلوبjة، يعمjل عنjوان العقjد     

 .اإلرسال للحصول على تحليل فعّال للعنوان
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  مختلفة اإلرسالIPv6عناوين : الحلقة الثالثة

بواسjjطة طبولوجيjjا  . ُتعjjّرف العنjjاوين مختلفjjة اإلرسjjال عjjدة واجهjjات   
التوجيه المناسبة يتم تسليم الحزم المعنونة لعنوان مختلف اإلرسال إلjى           

يjjتم تعريjjف  ). أقjjرب واجهjjة معّرفjjة مjjن قبjjل العنjjوان   (حjjدة واجهjjة وا
يjjتم  . الواجهjjة األقjjرب علjjى أنهjjا األقjjرب مjjن حيjjث مسjjافة التوجيjjه        

استخدام عنوان متعدد اإلرسال إلجراء اتصال بعدة أماآن، مjع التسjليم            
ويjتم اسjتخدام عنjوان مختلjف اإلرسjال إلجjراء اتصjال         . لعدة واجهjات  

 .ماآن، مع التسليم لواجهة واحدةمن مكان إلى مكان ضمن عدة أ

لتسهيل التسليم إلjى عضjو فjي المجموعjة األقjرب لإلرسjال المختلjف،                
يجب أن تكون بنية التوجيه التحتية على علم بالواجهات التjي تjم تعيjين       
عناوين مختلفة اإلرسال لها والوجهات الخاصة بها مjن حيjث مسjافات             

ال المختلjف آعنjاوين وجهjة       حاليًا، يتم استخدام عناوين اإلرس    . التوجيه
يjjتم تعيjjين عنjjاوين مختلفjjة    . فقjjط وهjjي معينjjة ألجهjjزة التوجيjjه فقjjط     

إن نطاق عنjوان اإلرسjال   . اإلرسال من مساحة عنوان أحادي اإلرسال     
المختلف هو نطاق نوع عنjوان أحjادي اإلرسjال والjذي يjتم منjه تعيjين             

 .العنوان مختلف اإلرسال

  الشبكة الفرعيةعنوان مختلف اإلرسال لجهاز توجيه

إن العنوان مختلف اإلرسال لجهjاز توجيjه الشjبكة الفرعيjة هjو عنjوان               
يتم إنشاؤه مjن بادئjة الشjبكة الفرعيjة للواجهjة            . معّرف مسبقًا ومطلوب  

لبناء عنوان مختلف اإلرسjال لجهjاز توجيjه الشjبكة الفرعيjة،             . المعطاة
ة ويjjتم تعيjjين يjjتم تثبيjjت قjjيم البتjjات فjjي بادئjjة الشjjبكة الفرعيjjة المناسjjب  

ويتم تعيين عنوان اإلرسال المختلف لجهjاز  . البتات المتبقية إلى الصفر   
توجيه الشبكة الفرعية لكافة واجهات أجهjزة التوجيjه المتصjلة بالشjبكة           

يjjتم اسjjتخدام عنjjوان مختلjjف اإلرسjjال لجهjjاز توجيjjه الشjjبكة   . الفرعيjjة
بشبكة فرعية الفرعية لالتصال بأحد أجهزة التوجيه المتعددة والمتصلة        

 .بعيدة

 عناوين للمضيفين وأجهزة التوجيه
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 واحjد   IPv4 بمحول فردي للشبكة نموذجيًا عنjوان        IPv4لدى مضيف   
، IPv6 عادًة عدة عنjاوين  IPv6لكن لدى مضيف . معّين لذلك المحول  

 .حتى ولو آان بواجهة واحدة

 :IPv6تم تعيين العناوين أحادية اإلرسال التالية لمضيف 

 تباط المحلي لكل واجهة عنوان االر •
والتjjي يمكjjن أن تكjjون (عنjjاوين أحاديjjة اإلرسjjال لكjjل واجهjjة   •

 ) عنوان الموقع المحلي وعنوان عمومي واحد أو متعدد
 لواجهة االسترجاع ) 1:: (عنوان االسترجاع  •

 النمjjjوذجيين هjjjم بشjjjكل منطقjjjي متعjjjددي طjjjرق      IPv6إن مضjjjيفي 
لjدى  . م بهما استالم الحزماالتصال ألن لديهم على األقل عنوانين يمكنه 

آjjل مضjjيف عنjjوان االرتبjjاط المحلjjي لحرآjjة مjjرور االرتبjjاط المحلjjي 
 .وعنوان عمومي أو عنوان الموقع المحلي القابل للتوجيه

إضافة إلى ذلك، يستمع آل مضيف إلjى حرآjة المjرور علjى العنjاوين                 
 :متعددة اإلرسال التالية

 ) FF01::1(عنوان آافة العقد لنطاق العقد المحلية  •
 ) FF02::1(عنوان آافة العقد لنطاق االرتباط المحلي  •
عنوان العقjدة المتصjلة لكjل عنjوان أحjادي اإلرسjال علjى آjل                  •

 واجهة 
 عناوين متعددة اإلرسال للمجموعات المنضمة على آل واجهة  •

 :IPv6تم تعيين العناوين أحادية اإلرسال التالية لجهاز توجيه 

 واجهة عنوان االرتباط المحلي لكل  •
والتjjي يمكjjن أن تكjjون (عنjjاوين أحاديjjة اإلرسjjال لكjjل واجهjjة   •

عنوان موقع محلي وواحد أو أآثر من عناوين عمومية أحادية          
 ) اإلرسال

 لواجهة االسترجاع ) 1:: (عنوان االسترجاع  •

 :IPv6تم تعيين العناوين مختلفة اإلرسال التالية لجهاز توجيه 
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الشjjبكة الفرعيjjة لكjjل  عنjjوان مختلفjjة اإلرسjjال لجهjjاز توجيjjه     •
 واجهة 

 ) اختيارية(عناوين مختلفة اإلرسال إضافية  •

إضjjافة إلjjى ذلjjك، يسjjتمع آjjل جهjjاز توجيjjه إلjjى حرآjjة المjjرور علjjى      
 :العناوين المتعددة اإلرسال التالية

 ) FF01::1(عنوان آافة العقد لنطاق العقدة المحلية  •
 ) FF01::2(عنوان آافة أجهزة التوجيه لنطاق العقدة المحلية  •
 ) FF02::1(عنوان آافة العقد لنطاق االرتباط المحلي  •
عنjjjjوان آافjjjjة أجهjjjjزة التوجيjjjjه لنطjjjjاق االرتبjjjjاط المحلjjjjي        •

)FF02::2 ( 
 ) FF05::2(عنوان آافة أجهزة التوجيه لنطاق الموقع المحلي  •
عنوان العقدة المطلوبjة لكjل عنjوان أحjادي اإلرسjال علjى آjل              •

 واجهة 
 على آل واجهة عناوين المجموعات المنضمة  •

 IPv6معّرفات واجهة 

 هjي معjّرف الواجهjة الفريjد لبادئjة ذات         IPv6 بت لعنjوان     64إن آخر   
إن الطرق التي يتم على أساسها تعريف معّرف        . IPv6 بت لعنوان    64

 :الواجهة هي آالتالي

 بأنjjه يجjjب علjjى آافjjة العنjjاوين    RFC 2373يjjنص المرجjjع   •
 أن 111 إلjى  001مjن   أحادية اإلرسال التjي تسjتخدم البادئjات         

 بjت المشjتق مjن عنjوان         64تستخدم أيضًا معّرف الواجهjة ذو       
 .  64-(EUI) ' المعّرف الفريد الموسع'

 معّرف الواجهjة الjذي تjم إنشjاؤه         RFC 3041يصف المرجع    •
بشjjكل عشjjوائي والjjذي يتغيjjر عبjjر الوقjjت ليjjوفر مسjjتوى مjjن  

 . السرية
ئي لعنوان مصحوب   معّرف الواجهة المعّين أثناء التكوين التلقا      •

يjتم حاليjًا   ). DHCPv6على سبيل المثال، مjن خjالل     (بالحالة  
 لjjـ IPv6ال يعتمjjد البروتوآjjول . DHCPv6تعريjjف مقjjاييس 
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Windows XP  ة أوjjjjjحوب بالحالjjjjjوان المصjjjjjوين العنjjjjjتك 
DHCPv6 . 

 EUI-64معّرفات الواجهة لعنوان مستند إلى 

د المهندسjjين  بjjت مjjن قبjjل معهjj 64 ذو EUI-64يjjتم تعريjjف العنjjوان  
 هjjي إمjjا  EUI-64إن عنjjاوين ). IEEE(الكهربjjائيين واإللكتjjرونيين  

 .IEEE 802معّينة لمحول الشبكة أو مشتقة من عناوين 

 IEEE 802عناوين 

 بjت  48تستخدم معّرفات الواجهة التقليدية لمحوالت الشjبكة عنjوان ذو     
يتjألف هjذا العنjوان مjن معjّرف شjرآة ذو       . IEEE 802يدعى عنjوان  

، ومعّرف الملحق ذو    )ويدعى أيضًا بمعّرف الشرآة المصنعة    ( بت   24
ينjjjتج عjjjن انضjjjمام معjjjّرف ). يjjjدعى أيضjjjًا بمعjjjّرف اللjjjوح( بjjjت 24

الشjjرآة، المعjjّين بشjjكل فريjjد لكjjل شjjرآة مصjjنعة لمحjjوالت الشjjبكة،     
ومعّرف اللوح، المعّين بشكل فريد لكل محول شبكة في وقت التجميjع،            

 بjjjت هjjjذا 48يjjjدعى العنjjjوان ذو .  بjjjت48عنjjjوان عمjjjومي فريjjjد ذو  
أو إلjjjى ) MAC(بjjjالعنوان الفعلjjjي للjjjتحكم بالوصjjjول إلjjjى الوسjjjائط    

 .األجهزة

 : هي التاليةIEEE 802إن البتات المعّرفة ضمن العنوان 

 ) U/L(محلي /عالمي •

 هjjو البjjت السjjابع مjjن البايjjت    U/Lالمحلjjي /إن البjjت العjjالمي 
دارة العنjوان بشjكل     األول ويتم استخدامه لتحديد فيما إذا تمت إ       

المحلjي إلjى الصjفر،    /يتم تعيين البت العjالمي    . عالمي أو محلي  
، مjjن خjjالل تعيjjين معjjّرف شjjرآة فريjjد، بjjإدارة   IEEEفيقjjوم 
فتjتم إدارة   ، 1المحلjي إلjى     /وإذا تم تعيين البjت العjالي      . العنوان

يتجjjjjاوز مسjjjjؤول الشjjjjبكة عنjjjjوان الشjjjjرآة . العنjjjjوان محليjjjjًا
 .ختلفًاالمصنعة ويحدد عنوانًا م

 ) I/G(مجموعة /فرد •
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المجموعة هjو البjت ذو الترتيjب المjنخفض ألول           /إن بت الفرد  
بايjت ويjتم اسjتخدامه لتحديjد فيمjjا إذا آjان العنjوان هjو عنjjوان        

). متعدد اإلرسال(أو عنوان مجموعة ) أحادي اإلرسال(فردي 
. عند التعيين إلى الصفر، فالعنوان هو عنوان أحjادي اإلرسjال           

 .، فالعنوان هو عنوان متعدد اإلرسال1ن إلى وعند التعيي

 نموذجي، يتم تعيين آل مjن  x.802للحصول على عنوان محول شبكة     
 أحjjادي MAC إلjjى الصjjفر، متوافقjjًة مjjع عنjjوان   I/G و U/Lالبتjjات 

 .اإلرسال، والذي تمت إدارته عالميًا

 IEEE EUI-64عناوين 

. جهjjة الشjjبكة مقياسjjًا جديjjدًا لعنونjjة واIEEE EUI-64يمثjjل عنjjوان 
 بjت،  40 بت، ويكون معjّرف الملحjق   24ويبقى معّرف الشرآة بطول    

ممjjا يjjؤدي إلjjى إنشjjاء مسjjاحة عنjjوان أآبjjر للشjjرآة المصjjنعة لمحjjول    
 بjjjjنفس I/G والبjjjjت U/L البjjjjت EUI-64يسjjjjتخدم عنjjjjوان . الشjjjjبكة

 .IEEE 802الطريقة التي يتبعها عنوان 

 

 EUI-64 إلى عناوين IEEE 802تعيين عناوين 

 بjت  16، يjتم إدراج  IEEE 802 مjن عنjوان   EUI-64نشاء عنوان إل
 IEEE 802إلى العنوان ) 0xFFFE(  11111110 11111111 من 

يبjjين التوضjjيح التjjالي تحويjjل   . بjjين معjjّرف الشjjرآة ومعjjّرف الملحjjق  
 .EUI-64 إلى عنوان IEEE 802العنوان 

 

 IPv6 إلى معّرفات واجهة EUI-64تعيين عناوين 

 أحاديjjjة IPv6 بjjjت لعنjjjاوين  64عjjjّرف واجهjjjة ذو  للحصjjjول علjjjى م 
، يjتم  1إذا آjان     (EUI-64 فjي العنjوان      U/Lاإلرسال، يتم إآمjال بjت       

ُيبjين التوضjيح   ). 1تعيينه إلى الصفر؛ وإذا آان صفرًا، يتم تعيينjه إلjى       
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 أحjjادي اإلرسjjال والjjذي تjjتم إدارتjjه     EUI-64التjjالي تحويjjل عنjjوان   
 .عالميًا

، عليjك  IEEE 802 مjن عنjوان   IPv6للحصول علjى معjّرف واجهjة    
، ثjم إآمjال بjت       EUI-64 إلjى عنjوان      IEEE 802أوًال تعيين العنوان    

U/L . يبين التوضيح التالي عنوانIEEE 802   ذيjال الjأحادي اإلرس 
 .تتم إدارته عالميًا

 

 IEEE 802مثال عن تحويل عنوان 

-AA-00  المؤلjjف مjjن Ethernet MAC عنjjوان Aلjjدى المضjjيف 
00-3F-2A-1C .      أوًال، يتم تحويله إلى تنسيقEUI-64 بإدراج FF-

FE           نjتج عj00  بين البايت الثالث والرابع، مما ين-AA-00-FF-FE-
3F-2A-1C .         تjال البjتم إآمjبعد ذلك، يU/L     يjابع فjت السjو البjوه ،
عنjjد . 00000000إن البايjjت األول بالشjjكل الثنjjائي هjjو . البايjjت األول

والنتيجjة األخيjjرة  ). 02× 0 (00000010إآمjال البjت السjابع، يصjبح     
 والتjjي تصjjبح عنjjد تحويلهjjا AA-00-FF-FE-3F-2A-1C-02 هjjي 

إلjjjjjى تjjjjjدوين سداسjjjjjي عشjjjjjر يعتمjjjjjد النقطتjjjjjين، معjjjjjّرف الواجهjjjjjة  
 2AA:FF:FE3F:2A1C .        يjاط المحلjوان االرتبjوالنتيجة، يكون عن

-AA-00- 00 المؤلjف مjن      MACالمتوافق مع محول الشبكة بعنوان      
3F-2A-1C هو FE80::2AA:FF:FE3F:2A1C. 

 مالحظة

 إلjى البايjت األول إذا   2×0 ، قjم بإضjافة   U/Lعند إآمال البjت     •
 قjjد تمjjت إدارتjjه عالميjjًا، وقjjم بطjjرح    EUI-64آjjان العنjjوان  

 قjjjد تمjjjت EUI-64ل إذا آjjjان العنjjjوان  مjjjن البايjjjت األو2×0 
 . إدارته محليًا

 معّرفات واجهة عنوان مجهولة
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، يتصjjjل مسjjjتخدم إنترنjjjت  IPv4فjjjي إنترنjjjت الحاليjjjة المسjjjتندة إلjjjى   
 IPv4ويحصjjل علjjى عنjjوان ) ISP(النمjjوذجي بمjjوفر خدمjjة إنترنjjت 

 وبروتوآjjjول الjjjتحكم  (PPP) باسjjjتخدام بروتوآjjjول نقطjjjة إلjjjى نقطjjjة  
وفي آل مرة يتصل فيها المسjتخدم، يjتم         ). IPCP(نت  ببروتوآول إنتر 

وبسبب هjذا يصjبح مjن الصjعب         .  مختلف IPv4الحصول على عنوان    
 .IPتتبع حرآة مرور المستخدم على إنترنت على أساس عنوان 

، IPv6للحصول علjى اتصjاالت بواسjطة الطلjب الهjاتفي مسjتندة إلjى                
التصjjال خjjالل   بjjت للمسjjتخدم بعjjد إجjjراء ا   64يjjتم تعيjjين بادئjjة ذات   

إذا آjان  . اآتشاف جهjاز التوجيjه التكjوين التلقjائي لعنjوان بjدون الحالjة          
آما تم اشjتقاقه مjن    (EUI-64معّرف الواجهة مستندًا دائمًا إلى عنوان      

، فمن الممكن التعjرف علjى حرآjة مjرور     ) الثابتIEEE 802عنوان 
ن عقjدة معينjة بغjض النظjر عjن البادئjjة، ممjا يسjّهل تتبjع مسjتخدم معjjي         

لحل هذه المسألة ولتوفير مستوى من السرية، يتم        . واستخدامه إلنترنت 
 البjديل الjذي يjjتم إنشjاؤه بشjكل عشjjوائي     IPv6وصjف معjّرف واجهjjة   

 .RFC 3041ويتغير عبر الوقت في المرجع 

بالنسjjبة . يjjتم إنشjjاء معjjّرف الواجهjjة األولjjي باسjjتخدام أرقjjام عشjjوائية  
ية معلومات تخص المحفوظات  التي ال تستطيع تخزين أ     IPv6ألنظمة  

إلنشاء قيم معّرفات مستقبلية لمعّرف الواجهة، يتم إنشاء معّرف واجهة       
بالنسjبة  . IPv6عشوائي جديد في آل مjرة تjتم فيهjا تهيئjة البروتوآjول         

 التي لديها قدرات التخزين، يتم تخزين قيمة محفوظjات،     IPv6ألنظمة  
 من خالل IPv6روتوآول ويتم إنشاء معّرف واجهة جديد عند تهيئة الب

 :العملية التالية

استرداد قيمة المحفوظات من التخزين وإلحاق معّرف الواجهة      .1
 .  الخاص بالمحولEUI-64المستند إلى عنوان 

 5حسjjjاب تجزئjjjة التشjjjفير أحاديjjjة االتجjjjاه لملخjjjص الرسjjjالة   .2
)MD5 ( 1على الكمية الموجودة في الخطوة . 

 2بة فjjي الخطjjوة  والمحسjjوMD5 بjjت لتجزئjjة 64حفjjظ آخjjر  .3
 . على أنها قيمة المحفوظات لحساب معّرف الواجهة التالي

 2 المحسjjjوبة فjjjي الخطjjjوة  MD5 بjjjت لتجزئjjjة 64أخjjjذ أول  .4
يتوافjق البjت السjابع مjع البjت      . وتعيين البت السابع إلى الصفر  
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U/L    ةjوالذي عند تعيينه إلى الصفر، يشير إلى معّرف الواجه 
 . جة هي معّرف الواجهةوالنتي. الذي تتم إدارته محليًا

 الناتج، والمستند إلjى معjّرف الواجهjة العشjوائي،           IPv6يعرف عنوان   
يjjتم إنشjjاء العنjjاوين المجهولjjة لبادئjjات العنjjاوين      . بjjالعنوان المجهjjول 

يjjتم . العموميjjة والتjjي تسjjتخدم التكjjوين التلقjjائي للعنjjوان بjjدون الحالjjة    
مjjن الفتjjرات المفضjjلة اسjjتخدام العنjjاوين المجهولjjة ألدنjjى القjjيم التاليjjة  

 :والصالحة

الفترات المضمنة في خيار معلومات البادئة فjي رسjالة إعjالن            •
 . جهاز التوجيه المستلمة

القjjيم االفتراضjjية المحليjjة ألسjjبوع واحjjد لمjjدة صjjالحة وليjjوم     •
 . واحد لمدة مفضلة

بعد انتهاء صالحية المدة الصjالحة لعنjوان مجهjول، يjتم إنشjاء معjّرف             
 .جهول جديدواجهة وعنوان م

 إنشjjاء عنjjاوين مجهولjjة  Windows XP لjjـ IPv6يقjjوم البروتوآjjول 
يمكنjjjك تعjjjديل اإلعjjjداد . لبادئjjjات عموميjjjة للعنjjjاوين بشjjjكل افتراضjjjي
 ipv6 gpuاالفتراضjjjjjjjjي هjjjjjjjjذا باسjjjjjjjjتخدام األمjjjjjjjjر    

UseAnonymousAddresses . 

  تلقائيًاIPv6تكوين عنوان 

ى تكjوين نفسjها تلقائيjًا     ذات الفائدة الكبيرة هي القدرة علIPv6إن سمة   
بدون استخدام بروتوآول التكوين المصحوب بالحالة، مثjل بروتوآjول          

افتراضjjيًا، .  IPv6   (DHCPv6)تكjjوين المضjjيف الحيjjوي مjjن أجjjل    
.  تكjjوين عنjjوان االرتبjjاط المحلjjي لكjjل واجهjjة    IPv6يمكjjن لمضjjيف  

باستخدام اآتشاف جهاز التوجيه، يمكن أيضjًا للمضjيف تحديjد عنjاوين         
يjjتم . جهjjزة التوجيjjه، والعنjjاوين اإلضjjافية، ومعلمjjات تكjjوين أخjjرى     أ

تضjjjمين إشjjjارة إلjjjى امكانيjjjة اسjjjتخدام بروتوآjjjول تكjjjوين العنjjjاوين      
 .المصحوب بالحالة في رسالة إعالن جهاز التوجيه



 

406 

يمكن فقjط إنجjاز التكjوين التلقjائي للعنjاوين علjى واجهjات ذات القjدرة              
ن التلقائي للعناوين فjي المرجjع       تم وصف التكوي  . على اإلرسال المتعدد  

2462 RFC ،Stateless Address Auto configuration. 

 حاالت التكوين التلقائي للعنوان

 :تكون العناوين المكونة تلقائيًا بواحد أو أآثر من الحاالت التالية

 تجريبي  •

يحjjدث التحقjjق . يمjjر العنjjوان بعمليjjة التحقjjق مjjن آونjjه فريjjداً   
 .المكررخالل اآتشاف العنوان 

 مفضل  •

يمكjن للعقjدة إرسjال      . العنوان الذي تjم التحقjق مjن آونjه فريjداً           
يjjتم . مjرور أحjادي اإلرسjال إلjى العنjjوان المفضjل وتلقيjه منjه       

تضjjمين الفتjjjرة الزمنيjjjة لjjjذلك العنjjوان فjjjي الحالjjjة التجريبيjjjة   
 .والمفضلة في رسالة إعالن جهاز التوجيه

 ُمعارض  •

 jjjالحًا، ولكjjjا زال صjjjذي مjjjوان الjjjتخدامه العنjjjف اسjjjم تخيjjjن ت
يمكjjن أن تتjjابع جلسjjات عمjjل االتصjjال    . لالتصjjاالت الجديjjدة 

ويمكjن للعقjدة إرسjال      . الموجودة باسjتخدام العنjوان الُمعjارض      
 .مرور أحادي اإلرسال إلى العنوان الُمعارض أو تلقيه منه

 صالح  •

. العنوان الذي يتم منjه إرسjال مjرور أحjادي اإلرسjال أو تلقيjه         
يتم . صالحة آلتا الحالتين المفضلة والُمعارضةوتغطي الحالة ال

تضjjمين آميjjة الوقjjت التjjي يبقjjى فيهjjا العنjjوان فjjي الحjjالتين         
يجjب أن   . الصالحة والتجريبية في رسالة إعالن جهاز التوجيه      

 .تكون المدة الصالحة أآبر من المدة المفضلة أو تساويها



 

407 

 غير صالح  •

 مjjرور أحjjادي العنjjوان الjjذي ال يمكjjن للعقjjدة بعjjد اآلن إرسjjال 
يjدخل العنjوان فjي الحالjة الصjالحة بعjد       . اإلرسال أو تلقيه منjه    
 .انقضاء المدة الصالحة

يتم عرض العالقjة بjين حjاالت العنjوان غيjر المكjون والمjدة الصjالحة                  
 .والمفضلة في التوضيح التالي

 مالحظة

يjjتم تحديjjد التكjjوين التلقjjائي للعنjjوان للمضjjيفين فقjjط باسjjتثناء     •
ويجjjjjب علjjjjى أجهjjjjزة التوجيjjjjه . عنjjjjاوين االرتبjjjjاط المحلjjjjي

الحصjjول علjjى معلمjjات التكjjوين والعنjjوان مjjن خjjالل طjjرق      
 ). على سبيل المثال، التكوين اليدوي(أخرى 

 أنواع التكوين التلقائي

 :ة أنواع للتكوين التلقائيهناك ثالث

 بدون الحالة  .1

يسjjjتند تكjjjوين العنjjjاوين علjjjى اسjjjتالم رسjjjائل إعjjjالن جهjjjاز    
تتضjjمن هjjذه الرسjjائل بادئjjات عنjjاوين بjjدون الحالjjة   . التوجيjjه

وتتطلjjب عjjدم اسjjتخدام المضjjيفين بروتوآjjول تكjjوين عنjjوان     
 .مصحوبة بالحالة

 مصحوب بالحالة  .2

عنjjjوان مصjjjحوب يسjjjتند التكjjjوين إلjjjى اسjjjتخدام بروتوآjjjول  
، للحصjول علjى العنjاوين وخيjارات         DHCPv6بالحالة، مثل   

يستخدم المضjيف تكjوين العنjوان مصjحوب         . التكوين األخرى 
بالحالjjة عنjjد اسjjتالمه رسjjائل إعjjالن جهjjاز التوجيjjه التjjي ال       
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تتضjjjjjمن بادئjjjjjات العنjjjjjاوين ويتطلjjjjjب اسjjjjjتخدام المضjjjjjيف   
سيسjjjتخدم  . لبروتوآjjjول تكjjjوين العنjjjوان مصjjjحوب بالحالjjjة    

لمضjjيف أيضjjًا بروتوآjjول تكjjوين العنjjوان مصjjحوب بالحالjjة ا
 .عند عدم وجود أجهزة توجيه على االرتباط المحلي

 آالهما  .3

. يسjjjتند التكjjjوين إلjjjى اسjjjتالم رسjjjائل إعjjjالن جهjjjاز التوجيjjjه  
تتضمن هذه الرسائل بادئات عناوين بjدون الحالjة وتتطلjب أن             
يسjjjتخدم المضjjjjيفين بروتوآjjjول تكjjjjوين العنjjjوان مصjjjjحوب    

 .حالةبال

بالنسبة لكافة أنواع التكوين التلقائي، يjتم دائمjًا تكjوين عنjوان االرتبjاط           
 . المحلي

 عملية التكوين التلقائي

 : آالتاليIPv6تحدث عملية التكوين التلقائي لعقدة 

إن عنوان االرتباط المحلي التجريبي هو عنوان مشjتق، يسjتند          .1
 الواجهjة   ومعjّرف FE80::/64إلى بادئjة االرتبjاط المحلjي لjـ        

 .  بت64ذو 
يjjjتم تنفيjjjذ اآتشjjjاف العنjjjوان المكjjjرر للتحقjjjق مjjjن أن عنjjjوان    .2

 . االرتباط المحلي التجريبي فريدًا
إذا فشل اآتشاف العنوان المكرر، فيجب تنفيذ التكjوين اليjدوي            .3

 . على العقدة
إذا نجح اآتشjاف العنjوان المكjرر، فيفتjرض أن يكjون عنjوان                .4

تjjتم تهيئjjة عنjjوان . ًا وصjjالحًااالرتبjjاط المحلjjي التجريبjjي فريjjد
ويتم تسjجيل عنjوان طبقjة االرتبjاط         . االرتباط المحلي للواجهة  

متعjjjدد اإلرسjjjال للعقjjjدة المطلوبjjjة المتوافقjjjة بواسjjjطة محjjjول   
 . الشبكة

، يتjjابع التكjjوين التلقjjائي للعنjjوان علjjى النحjjو    IPv6بالنسjjبة لمضjjيف  
 :التالي
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 . يرسل المضيف رسالة االتصال بجهاز التوجيه .1
إن لم يتم تلقي أية رسالة إعالن جهاز التوجيه، عنjدها يسjتخدم     .2

المضjjjjيف برتوآjjjjول تكjjjjوين العنjjjjوان المصjjjjحوب بالحالjjjjة     
ال يعتمjد  . للحصول علjى العنjاوين ومعلمjات التكjوين األخjرى        

 اسjjjjjتخدام Windows XP مjjjjjن أجjjjjjل IPv6البروتوآjjjjjول 
 . برتوآول تكوين العنوان المصحوب بالحالة

، يjjjتم تعيjjjين  'إعjjjالن جهjjjاز التوجيjjjه  'ة إذا تjjjم اسjjjتالم رسjjjال   .3
 . معلومات التكوين المضمنة في الرسالة على المضيف

بالنسjjjبة لكjjjل بادئjjjة عنjjjوان التكjjjوين التلقjjjائي بjjjدون الحالjjjة        .4
 : المضمنة

o    ة ذوjjّرف الواجهjjوان ومعjjة العنjjتخدام بادئjjتم اسjj64ي 
 . بت المناسب الشتقاق عنوان تجريبي

o رر للتحjjوان المكjjاف العنjjتم اآتشjjوان يjjن أن العنjjق مjjق
 . التجريبي فريد

إذا آان العنوان التجريبي قيjد االسjتخدام، فjال           !
 . تتم تهيئة العنوان للواجهة

إن لjم يكjن العنjوان التجريبjي قيjد االسjتخدام،        !
يتضjمن هjذا تعيjين المjدة        . فتتم تهيئjة العنjوان    

الصالحة والمفضjلة للمعلومjات المضjمنة فjي         
 . رسالة إعالن جهاز التوجيه

ا تjjjم التحديjjjد فjjjي رسjjjالة إعjjjالن جهjjjاز التوجيjjjه، يسjjjتخدم    إذ .5
المضjjjjيف بروتوآjjjjول تكjjjjوين العنjjjjوان المصjjjjحوب بالحالjjjjة 

 . للحصول على عناوين إضافية أو معلمات التكوين
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 Windows XP لـ IPv6ميزات بروتوآول :  الحلقة الرابعة

 : الميزات التاليةWindows XP لـ IPv6يتضمن البروتوآول 

  6to4نفق  •
 بروتوآول عنونة النفق تلقائيا بين المواقع  •
  6over4نفق  •
 عناوين مجهولة  •
 بادئات المواقع في إعالنات أجهزة التوجيه  •
  DNSدعم  •
  IPSecدعم  •
 دعم التطبيقات  •
  RPCدعم  •
 دعم جهاز التوجيه الثابت  •

 .تناقش المقاطع التالية آل من هذه الميزات بالتفصيل

 6to4نفق 

ال . RFC 3056 النفjjjق الموصjjjوفة فjjjي المرجjjjع  هjjjو تقنيjjjة6to4إن 
 6to4 أي تكوين يدوي وبإمكانهم إنشjاء عنjاوين          6to4يتطلب مضيفو   

 بادئjjjة العنjjjوان  6to4يسjjjتخدم . باسjjjتخدام التكjjjوين التلقjjjائي القياسjjjي  
، حيjjjjjjث WWXX:YYZZ::/48:2002العموميjjjjjjة المؤلفjjjjjjة مjjjjjjن 

WWXX:YYZZ  وانjjين لعنjjد النقطتjjر يعتمjjي عشjjل سداسjjو تمثيjjه 
IPv4 وميjjjjjjjالعم )w.x.y.z (  يفjjjjjjjع أو المضjjjjjjjّين للموقjjjjjjjإن . المع

WWXX:YYZZ  اليjjjjتوى التjjjjوع المسjjjjزء مجمjjjjو جjjjjه )NLA (
 . 6to4لعنوان 

 الممّكنjjjة باالتصjjjال باسjjjتخدام IPv6 لمواقjjjع ولمضjjjيفي 6to4يسjjjمح 
IPv6 ةjjر بنيjjعب IPv4 ةjjت ( التحتيjjال، إنترنjjبيل المثjjى سjjن ). علjjيمك

 الخjjjاص بهjjjم 6to4ئjjjة عنjjjوان  اسjjjتخدام بادIPv6لمواقjjع ولمضjjjيفي  
 IPv6واستخدام إنترنjت لالتصjال بjدون الحصjول علjى بادئjة عنjوان                
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 IPv6جjزء    (6boneالعمومية من موفر خدمjة إنترنjت واالتصjال بjـ            
 ). الممّكن من إنترنت

 بروتوآول عنونة النفق تلقائيا بين المواقع

 تعيjين  هjو ) ISATAP(إن بروتوآول عنونة النفق تلقائيًا بين المواقjع      
 ضjjمن موقjjع   IPv6/IPv4عنjjوان وتقنيjjة النفjjق لالتصjjال بjjين عقjjد       

IPv4 . 

 6over4نفق 

 متعjjدد اإلرسjjال، هjjو   IPv4، والjjذي يعjjرف أيضjjًا بنفjjق   6over4إن 
 لعقjد   6over4يسمح  . RFC 2529تقنية النفق الموصوفة في المرجع      

IPv6 و IPv4  تخدامjjال باسjjباالتص IPv6  ةjjر بنيjjعب IPv4ةjjالتحتي  .
 التحتية على أنها ارتباط له قدرة اإلرسال    IPv4 بنية   6over4م  يستخد
 بشjjكل صjjحيح، يجjjب أن تكjjون بنيjjة     6over4ولكjjي يعمjjل  . المتعjjدد
IPv4 التحتية IPv4متعددة اإلرسال ممّكنة  . 

 عناوين مجهولة

لتوفير مستوى من السرية عند الوصول إلى موارد إنترنت، يتم اشتقاق 
 العمjومي باسjتخدام أرقjjام   IPv6لعنjوان   بjت  64معjّرف الواجهjة ذات   

 .عشوائية إلنشاء عنوان عمومي مجهول

 بادئات المواقع في إعالنات أجهزة التوجيه

يمكjjن تكjjوين بادئjjات مرتبطjjة ومنشjjورة حسjjب طjjول بادئjjة الموقjjع،       
 لتضمين طول بادئjة الموقjع مjع بادئjة     ipv6 rtuيمكنك استخدام األمر  

 . العنوان

مات حjول البادئjة الjذي يحjدد بادئjة الموقjع، يjتم               عند استالم خيار معلو   
يمكنjjك عjjرض هjjذا الجjjدول . إنشjjاء إدخjjال فjjي جjjدول بادئjjات المواقjjع 

يتم اسjتخدام جjدول بادئjات المواقjع إلزالjة      . ipv6 sptباستخدام األمر 
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عنjjjاوين المواقjjjع المحليjjjة غيjjjر المناسjjjبة مjjjن تلjjjك العنjjjاوين التjjjي تjjjم  
 . Windows sockets في getaddrinfo()إرجاعها بواسطة دالة 

 DNSدعم 

تعjرف  ) (DNS(يتم اعتماد معالجة سجالت مضيف نظام اسم المجال          
، آمjا تjم تعريفهjا فjي المرجjع        )A- أو رباعي  AAAAبسجالت مورد   

1886 RFC ،DNS Extensions to support IP version 6 
 DNS وخدمة ملقم    Windows XPفي  ) عميل(DNSمن قبل محلل    

 عبjjر  DNSيjjتم إرسjjال آjjل حرآjjة مjjرور     . Windows 2000فjjي 
IPv4 . 

 IPSecدعم 

باسjjتخدام تجزئjjة ملخjjص  ) AH(يjjتم اعتمjjاد معالجjjة رأس المصjjادقة   
باسjتخدام الjرأس   ) ESP(، وتغليف حمولjة األمjان    )MD5 (5الرسالة  

NULL ESP ةjjjوتجزئ MD5 .  اتjjjفير بيانjjjم لتشjjjد أي دعjjjال يوج
ESP. 

 دعم التطبيقات

، المjjjjjوفرة مjjjjjع IPv6 تعتمjjjjjد اسjjjjjتخدام تتضjjjjjمن التطبيقjjjjjات التjjjjjي 
Windows XPو ،Internet Explorer  لjjjjوعمي ،Telnet 
 (Telnet.exe)  وعميل ،FTP ( Ftp.exe) . 

 RPCدعم 

، والمسjjjتخدمة )RPC(يمكjjjن اسjjjتخدام داالت اسjjjتدعاء إجjjjراء بعيjjjد   
إلعادة توجيه استدعاءات دالة التطبيق للنظام البعيد عبjر الشjبكة، عبjر       

IPv6 .الستخدام النموذجي لـ إن اRPCهو اإلدارة البعيدة . 

 دعم ثابت لجهاز التوجيه
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 آجهاز توجيه Windows XPيمكن أن يعمل الكمبيوتر الذي يستخدم 
IPv6 زمjjjه حjjjد توجيjjjت يعيjjjثاب IPv6 ىjjjتندة إلjjjات المسjjjين الواجهjjjب 

يمكنjك تكjوين توجيهjات ثابتjة بواسjطة      . IPv6محتويات جدول توجيه    
 .IPv6حاليًا ال يوجد أي دعم لبروتوآوالت توجيه . ipv6 rtuاألمر 

 إرسjال إعالنjات حjول    Windows XPيمكن للكمبيوتر الذي يستخدم   
يتم تلقائيًا اشتقاق محتويات إعالنات جهاز التوجيه مjن     . أجهزة التوجيه 

ويتم استخدام التوجيهات غيjر     . التوجيهات المنشورة في جدول التوجيه    
.  يjjتم إرسjjالها فjjي إعالنjjات أجهjjزة التوجيjjهالمنشjورة للتوجيjjه ولكjjن ال 

ودائمjjjًا تحتjjjوي إعالنjjjات أجهjjjزة التوجيjjjه علjjjى خيjjjار عنjjjوان طبقjjjة   
 مjjjن MTUتؤخjjjذ قيمjjjة الخيjjjار  . MTUاالرتبjjjاط المصjjjدر وخيjjjار  

MTU      لةjذه      .  لالرتباط الحالي الخاص بالواجهة المرسjر هjك تغييjيمكن
 الذي يستخدم وسيعلن الكمبيوتر. ipv6 ifc mtuالقيمة بواسطة األمر 

Windows XP      يjjjه افتراضjjاز توجيjjjه جهjjى أنjjط علjjjه فقjjن نفسjjع 
باسjjتخدام إعjjالن جهjjاز التوجيjjه مjjع مjjدة جهjjاز التوجيjjه عوضjjًا عjjن   (

 .في حال آان هناك توجيه افتراضي تم تكوينه للنشر) الصفر

 ميزات األمان

 أمjjjjان بروتوآjjjjول Windows XP لjjjjـ IPv6يسjjjتخدم البروتوآjjjjول  
 آمjjا تjjم إرسjjالها IPv6لjjذي يjjوفر حمايjjة لبيانjjات  ، ا)IPSec(إنترنjjت 

 لمقjاييس إنترنjت التjي تسjتخدم خjدمات           IPSecيتم تعيين   . عبر الشبكة 
 :أمان التشفير لتوفير ما يلي

 الخصوصية  •

ال يمكjjن فjjك تشjjفير حرآjjة   . IPSecتjjم تشjjفير حرآjjة مjjرور   
 .  الملتقطة بدون مفتاح التشفيرIPSecمرور 

 المصادقة  •

 بشjكل رقمjي مjع مفتjاح        IPSecحرآjة مjرور     تم التوقيع على    
التشjjفير المشjjترك بحيjjث يمكjjن للمسjjتلم التحقjjق مjjن أنjjه تjjم         

 .IPSecإرسالها من قبل النظير في 
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 تكامل البيانات  •

.  على مجموع مشفر يدمج مفتjاح التشjفير   IPSecتحتوي حرآة مرور    
 .يمكن للمستلم التحقق من عدم تعديل الحزمة خالل اإلرسال
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 XP المساعدة في ويندوز IPv6أدوات : الحلقة الخامسة

إن تغييرات التكjوين هjي تغييjرات غيjر دائمjة ويjتم فقjدانها عنjد إعjادة           
يمكنjjjك حفjjjظ تغييjjjرات التكjjjوين . التمهيjjjد أو إعjjjادة تشjjjغيل الكمبيjjjوتر

الjjذي ) cmd. (بكتابتهjjا آأسjjطر أوامjjر فjjي ملjjف برنjjامج أوامjjر نصjjي 
لتشغيل . IPv6 تشغيل الكمبيوتر أو بروتوآول يمكنك تشغيله بعد إعادة

مهjjام "تغييjjرات التكjjوين تلقائيjjًا بعjjد إعjjادة تشjjغيل الكمبيjjوتر، اسjjتخدم  
 عنjjد بjjدء تشjjغيل  cmd. لتشjjغيل الملjjف " لوحjjة الjjتحكم"فjjي " مجدولjjة
 .الكمبيوتر

Ipv6.exe 

، والمسjتعمل   Ipv6.exe بواسطة   IPv6يتم إجراء تكوين البروتوآول     
اجهjjات، والعنjjاوين، والمخjjازن المؤقتjjة، والتوجيهjjات     فjjي تكjjوين الو 
 .واالستعالم عنها

 عjjدد هائjjل مjjن األوامjjر، آjjل منهjjا ُمرفjjق بمجموعjjة    Ipv6.exeلjjدى 
 .المعلمات الخاصة به

•  ipv6 install  

 علjjjjى أنjjjjه بروتوآjjjjول الشjjjjبكة    IPv6تثبيjjjjت البروتوآjjjjول  
بعد تثبيته، ال يظهر    . LANالتصاالت شبكة االتصال المحلية     

 jاالت    فjjي اتصjال فjjائص االتصjمن خصjjات ضjة المكونjjي قائم
 عند موجه األوامر لتحديد فيمjا  ipv6 ifاآتب . شبكة االتصال

 .IPv6إذا تم تثبيت 

•  ipv6 uninstall  

 علjjjjjى أنjjjjjه بروتوآjjjjjول الشjjjjjبكة IPv6إزالjjjjjة البروتوآjjjjjول 
 .التصاالت شبكة االتصال المحلية

•   ipv6 [-v] if [IfIndex]  
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إذا تjjم تحديjjد رقjjم فهjjرس  . لواجهjjاتعjjرض معلومjjات حjjول ا
. الواجهة، فسوف يتم عرض معلومات حول تلك الواجهjة فقjط         

يتضjjjمن . وإال، يjjتم عjjرض معلومjjات حjjjول آافjjة الواجهjjات     
اإلخراج عنوان طبقة الربط الخاص بالواجهjة وقائمjة عنjاوين           

IPv6  ةjة للواجهjمن  .  المعينjويتضMTU   ة، وjالي للواجهjالح 
MTU) يjjى و) الحقيقjjدهاألقصjjة أن تعتمjjن للواجهjjذي يمكjjال .

 . معلومات إضافية حول الواجهةv- تعرض المعلمة 

 هjjjي واجهjjjة زائفjjjة تسjjjتخدم لالسjjjترجاع  1إن الواجهjjjة رقjjjم 
 هjي  2والواجهة رقjم    "). واجهة االسترجاع الزائفة  "تسمى بـ   (

واجهjjjة "تسjjjمى بjjjـ (واجهjjjة زائفjjjة تسjjjتخدم لألنفjjjاق التلقائيjjjة 
 هjjjي بشjjjكل 3أمjjjا الواجهjjjة رقjjjم "). األنفjjjاق الزائفjjjة التلقائيjjjة

تسjمى بواجهjة     (6to4نموذجي واجهة زائفjة تسjتخدم لألنفjاق         
يjjتم تjjرقيم الواجهjjات األخjjرى بشjjكل   ). 6to4األنفjjاق الزائفjjة 

يختلف هذا الترتيب مjن   . متسلسل بالترتيب الذي تم فيه إنشائها     
 .آمبيوتر آلخر

 فهو ،aa-bb-cc-dd-ee-ffإذا آان عنوان طبقة الربط بشكل    
) FDDI(واجهjة توزيjjع البيانjjات باسjتخدام األليjjاف البصjjرية   

 .Ethernetأو واجهة 

إن االسjjترجاع، واألنفjjاق التلقائيjjjة، وواجهjjة األنفjjاق الزائفjjjة     
6to4 ال تستخدم اآتشاف الجوار لـ ،IPv6. 

•   ipv6 ifcr v6v4 V4Src V4Dst [nd] [pmld]   

مصjjjدر  مjjjع الIPv4 مكjjjّون عبjjjر واجهjjjة نفjjjق  IPv6إنشjjjاء 
 يمّكن اآتشاف ndوإن الخيار .  الوجهةIPv4المحدد وعناوين 

الجوار من عبور النفjق بحيjث يكjون باإلمكjان إرسjال رسjائل               
وُيمّكjjن الخيjjار  . اإلعjjالن الخjjاص بجهjjاز التوجيjjه واسjjتالمها   

pmld   ددjjال المتعjjتمع لإلرسjjاف المسjjائل اآتشjjرس )MLD (
باسjتخدام النفjق    الدورية في حال قامjت العقjدة فjي نهايjة النفjق              

 ). NBMA(على أنه ارتباط الوصول المتعدد بدون بث 
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•  ipv6 ifcr 6over4 V4Src  

 باسjjjتخدام عنjjjوان مصjjjدر 6over4إنشjjjاء واجهjjjة مjjjن أجjjjل 
IPv4 .        ولjات حjن المعلومj6لمزيد مover4     عjع المرجjراج ،
2529 RFC . 

•   ipv6 ifc IfIndex [{forwards  [ |]- forwards}] 
[{advertises  [ |]- advertises]} [mtu  # Bytes] [site 
SiteIdentifier]   

يمكjjن أن تكjjون الواجهjjات واجهjjات  . الjjتحكم بسjjمات الواجهjjة 
إعjjادة التوجيjjه، حيjjث تقjjوم بإعjjادة توجيjjه الحjjزم التjjي لjjم يjjتم    

ويمكjjن أن تكjjون . تعيjjين عنjjوان الوجهjjة الخjjاص بهjjا للواجهjjة
الواجهjjjات واجهjjjات إعjjjالن، حيjjjث ترسjjjل إعالنjjjات خاصjjjة   

. يمكjjن الjjتحكم بهjjذه السjjمات بشjjكل مسjjتقل     . ز التوجيjjهبجهjjا
وترسjjل الواجهjjة اتصjjاالت جهjjاز التوجيjjه وتسjjتلم إعالنjjات       
جهjjjاز التوجيjjjه، أو تسjjjتلم اتصjjjاالت جهjjjاز التوجيjjjه وترسjjjل 

 .إعالنات جهاز التوجيه

إن االسjjترجاع وواجهjjات األنفjjاق الزائفjjة التلقائيjjة ال تسjjتخدم   
 jjن تكوينهjjوار، وال يمكjjاف الجjjاز  اآتشjjات جهjjال إعالنjjا إلرس

 .التوجيه

 واختصjjjjjjjjار forw إلjjjjjjjjى forwardsيمكنjjjjjjjjك اختصjjjjjjjjار 
advertises إلى adv. 

 الجديjد  MTUيجjب أن يكjون     .  للواجهjة  MTUيمكنك تعيjين    
أو ) حقيقjي ( الخاص باالرتباط MTUأقل من الحد األقصى لـ    

، وأآبjjر مjjن الحjjد )ipv6 ifآمjjا تjjم تحديjjده مjjن قبjjل (يسjjاويه 
 ). بايت1280( أو يساويه IPv6 MTUاألدنى لـ 

يjjjتم اسjjjتخدام . يمكنjjjك أيضjjjًا تغييjjjر معjjjرف الموقjjjع للواجهjjjة 
 لعناوين المواقع sin6_scope_idمعرفات المواقع في الحقل  

 .المحلية
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•  ipv6 ifd IfIndex  

ال يمكjjن حjjذف االسjjترجاع وواجهjjات األنفjjاق   . حjjذف واجهjjة
 .التلقائية الزائفة

•   ipv6adu IfIndex/Address [life 
ValidLifetime[/PrefLifetime]] [anycast] 
[unicast]  

إضjjjافة أو حjjjذف تعيjjjين عنjjjوان أحjjjادي اإلرسjjjال أو مختلjjjف 
اإلرسال على واجهة، مع افتراض اإلرسال األحادي إال إذا تjم        

 .تحديد اإلرسال المختلف

إذا تjم تحديjد مjدة صjالحة،         . إن لم يتم تحديد مدة، فهي النهائيjة       
 jjون المjjدها تكjjالحة عنjjدة الصjjاوية للمjjلة مسjjك . دة المفضjjيمكن

يجب أن تكون المjدة     . تحديد مدة النهائية أو مدة معينة بالثواني      
يؤدي تحديjد المjدة   . المفضلة أقل من المدة الصالحة أو تساويها      

 .إلى الصفر إلى إزالة العنوان

 .life إلى lifetimeيمكنك اختصار 

الصjjالحة للمjjدة هjjي  بالنسjjبة لعنjjاوين مختلفjjة اإلرسjjال، القjjيم    
 .الصفر الالنهائية

•   ipv6 nc [IfIndex [Address]]   

إذا تjjم تحديjjد رقjjم . تعjjرض محتويjjات مخjjزن الجjjوار المؤقjjت 
الواجهjjة، فيjjتم فقjjط عjjرض محتويjjات مخjjزن الجjjوار المؤقjjت  

وإال، يjjjتم عjjjرض محتويjjات آافjjjة مخjjjازن الجjjjوار  . للواجهjjة 
، IPv6د عنjوان  إذا تم تحديد واجهjة مjا، يمكنjك تحديj        . المؤقتة

 .مع عرض إدخال مخزن الجوار المؤقت الوحيد فقط

، وعنوان طبقة االرتبjاط،     IPv6يتم عرض الواجهة، وعنوان     
 .وحالة قابلية الوصول إدخال مخزن مجاور مؤقت
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•   ipv6 ncf[IfIndex [Address]]   

يjتم فقjط إزالjة      . تزيل إدخاالت مخازن الجوار المؤقتة المحjددة      
تحتjjjوي . لجjjjوار المؤقتjjjة بjjjدون المراجjjjع إدخjjjاالت مخjjjازن ا

إدخjjاالت المخjjازن المؤقتjjة للتوجيjjه علjjى مراجjjع إلدخjjاالت      
مخازن الجjوار المؤقتjة، لjذا فمjن المستحسjن أن تقjوم بتشjغيل               

يمكjن أيضjًا أن يحتjوي جjدول التوجيjه      .  أوًالipv6 rcfاألمر 
 .على مراجع إلدخاالت مخازن الجوار المؤقتة

•   ipv6 rc [IfIndex [Address]]   

إن مخjزن التوجيjه     . تعرض محتويات مخزن التوجيjه المؤقjت      
 مjن أجjل   IPv6المؤقت هjو االسjم المسjتخدم فjي البروتوآjول        

Windows XP   إذا تم تحديد واجهة    .  لمخزن الوجهة المؤقت
وعنوان، يتم عرض إدخjال مخjزن التوجيjه المؤقjت للوصjول             

 إدخjاالت  وإال، يتم عرض آافjة    . إلى عنوان من خالل الواجهة    
 .مخازن التوجيه المؤقتة

بالنسبة لكل إدخال لمخزن التوجيه المؤقت، يتم عرض عنوان          
IPv6    وارjjوان الجjjة وعنjjة الحاليjjزة التاليjjة القفjjتم .  وواجهjjوي

أيضjjًا عjjرض عنjjوان المصjjدر المفضjjل السjjتخدامه مjjع هjjذه     
 للوصول إلى هذه الوجهة من   MTUالوجهة، والمسار الحالي    

لتحديد ما إذا آان هذا إدخال مخjزن التوجيjه          خالل الواجهة، وا  
إذا آان هناك عنjوان بjديل لعنjوان هjذه           . المؤقت لواجهة معينة  

 .الوجهة، فيتم عرضه أيضًا

يمكن لعنjوان الوجهjة أن يملjك عjدة إدخjاالت لمخjزن التوجيjه             
 من الممكjن أن يصjل العjدد إلjى توجيjه واحjد لكjل            �المؤقت  

الواجهjjة أن يملjjك علjjى  ولكjjن يمكjjن لعنjjوان  . واجهjjة صjjادرة 
األآثjjر إدخjjال واحjjد لمخjjزن التوجيjjه المؤقjjت غيjjر المتعلjjق       

إن إدخjjال مخjjزن التوجيjjه المؤقjjت ُيسjjتعمل فقjjط إذا . بالواجهjjة
 .آان التطبيق يحدد الواجهة الصادرة

•   ipv6 rcf [IfIndex [Address]]   
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 .تزيل إدخاالت مخازن التوجيه المؤقتة المحددة

•  ipv6 bc  

ت المخjjزن المؤقjjت المjjرتبط، والjjذي يحjjافظ    تعjjرض محتويjjا 
علjjى االرتباطjjات بjjين عنjjاوين المنjjازل والعنjjاوين البديلjjة مjjن  

 . المتحركIPv6أجل 

يjjتم عjjرض آjjل مjjن عنjjوان المنjjزل، والعنjjوان البديلjjة، ورقjjم    
 .التسلسل المرتبط والمدة لكل ارتباط

•  ipv6 [-v] rt  

 .تعرض المحتويات الحالية لجدول التوجيه

لكjjل إدخjjjال فjjي جjjjدول التوجيjjه، يjjjتم عjjرض بادئjjjة     بالنسjjبة  
التوجيه، وواجهة مرتبطة أو قفزة تالية مجjاورة علjى واجهjة،            

. ، والمjjدة بjjالثواني )يفضjjل القيمjjة األصjjغر  (وقيمjjة التفضjjيل  
 لعjjرض إدخjjاالت إضjjافية لجjjدول توجيjjه  v- اسjjتخدم المعلمjjة 

 .النظام

. قjادم قد يكون لدى إدخjاالت جjدول التوجيjه سjمات النشjر والت              
ولكjن  ) العد التنjازلي للمjدة    (افتراضيًا، تقوم اإلدخاالت بالتقادم     

 ).غير مستخدمة في بناء إعالنات جهاز التوجيه(ال يتم نشرها 

فjjي المضjjjيفين، يjjjتم تكjjjوين إدخjjاالت جjjjدول التوجيjjjه تلقائيjjjًا   
 .وبشكل عادي من إعالنات جهاز التوجيه

 

•   ipv6 rtu Prefix IfIndex[/Address] [life 
Valid/]Preferred] [[preference P] [publish] 
[age] [spl SitePrefixLength]   
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إن بادئjة التوجيjه   . تضيف توجيهًا إلى جدول التوجيjه أو تزيلjه       
أمjا البادئjات   . وتتطلب البادئات المرتبطjة واجهjة     . غير خيارية 

يمكjن أن  . غير مرتبطة فتتطلjب واجهjة وعنjوان القفjزة التاليjة       
) المjدة االفتراضjية النهائيjة   ( مدة تقاس بjالثواني     يكون للتوجيه 

). القيمة االفتراضjية هjي الصjفر، وهjي المستحسjنة          (وتفضيل  
 .يتسبب تحديد المدة إلى الصفر بحذف التوجيه

المستخدم في بنjاء    (إذا تم تحديد التوجيه على أنه توجيه منشور       
. عنjjدها وبشjكل افتراضjي، ال يتقjjادم  ) إعالنjات جهjاز التوجيjه   

عنjدما يjتم   . مدة التوجيه ال تتناقص، لذا فهي النهائيjة عمليjاً     إن  
تضمين التوجيه في رسjائل اإلعjالن الخjاص بجهjاز التوجيjه،            

يمكjjن تحديjjد التوجيjjه علjjى أنjjه   ، اختياريjjًا. يjjتم اسjjتخدام المjjدة 
افتراضيًا، التوجيه غير المنشور يتقjادم     . توجيه منشور ويتقادم  

 .دائمًا

 لتحديد طول بادئjة الموقjع المقترنjة    splيمكن استخدام المعلمة  
يjjتم اسjjتخدام طjjول بادئjjة التوجيjjه فقjjط عنjjد إرسjjال   . بالتوجيjjه

 .إعالنات جهاز التوجيه

 إلjjjى preference، و life إلjjjى lifetimeيمكنjjjك اختصjjjار  
pref و ،publish إلى pub. 

•  ipv6 spt  

 .تعرض محتويات جدول بادئات المواقع

المطبقة على بادئة الموقjع، ومjدة   يتم عرض البادئة، والواجهة     
 .لكل بادئة موقع) بالثواني(البادئة 

يتم تكjوين بادئjات المواقjع تلقائيjًا وبشjكل عjادي مjن إعالنjات                 
  () getaddrinfoيjjjتم اسjjjتخدامها مjjjع الدالjjjة . جهjjjاز التوجيjjjه

 .لتصفية عناوين المواقع المحلية غير المناسبة

•   ipv6 spu Prefix IfIndex [life L]   
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 .تضيف بادئة في جدول بادئات المواقع أو تزيلها أو تحّدثها

يjjتم افتjjراض مjjدة  . إن عjjدد البادئjjات والواجهjjة غيjjر اختيjjاري 
إلjjى مjjدة النهائيjjة عنjjد عjjدم    ) المحjjدد بjjالثواني (بادئjjة الموقjjع  
يتسjjبب إعطjjاء المjjدة القيمjjة صjjفر بحjjذف بادئjjة   . تحديjjد المjjدة

 .الموقع

قياسjي للمضjيفين أو أجهjزة       هذا األمر غير مطلjوب للتكjوين ال       
 .التوجيه

•  ipv6 gp  

 . IPv6تعرض قيم المعلمات العمومية للبروتوآول 

•  ipv6 [-p] gpu DefaultCurHopLimit Hops  

 للحjزم المرسjلة     IPv6تعيين قيمة حقjل حjد القفjزة فjي الjرأس             
يمكjن أن تتغيjر   . 128القيمjة االفتراضjية هjي     . بواسطة العقjدة  

. ل إعالن جهjاز التوجيjه أو التطبيقjات   هذه القيمة من قبل رسائ   
 .  بحفظ اإلعداد في التسجيلp- يقوم الخيار 

•   ipv6 [-p] gpu UseAnonymousAddresses 
[yes|no|always|Counter]   

القيمjjjjة . تحjjjjدد أي مjjjjن العنjjjjاوين المجهولjjjjة يjjjjتم اسjjjjتخدامه  
 بحفjjjظ اإلعjjjداد فjjjي  p- يقjjjوم الخيjjjار  . االفتراضjjjية هjjjي نعjjjم 

 . التسجيل

•   ipv6 [-p] gpu MaxAnonDADAttempts Number   

تعيjjين عjjدد المjjرات التjjي يjjتم فيهjjا التحقjjق مjjن آjjون العنjjوان     
يقjjوم . 5إن عjjدد المحjjاوالت االفتراضjjي هjjو  . المجهjjول فريjjد

 .  بحفظ اإلعداد في التسجيلp- الخيار 
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•   ipv6 [-p] gpu MaxAnonLifetime 
Valid[/Preferred]   

إن المjدة  . صjالحة للعنjوان المجهjول     تعّين األعمار المفضلة وال   
 بحفظ هjذه    p- يقوم الخيار   . االفتراضية المفضلة هي يوم واحد    

 . اإلعدادات في التسجيل

•   ipv6 [-p] gpu AnonRegenerateTime Time   

يتم خاللها إنشاء عنjوان جديjد       ) بالثواني(تعّين فترة من الزمن     
 p- خيjjار  يقjjوم ال.  ثjjواني 5القيمjjة االفتراضjjية هjjي   . مجهjjول

 . بحفظ اإلعداد في التسجيل

•   ipv6 [-p] gpu MaxAnonRandomTime Time   

إن الوقت  . تعّين الوقت بالدقائق ألقصى وقت عشوائي مجهول      
العشjjوائي المجهjjول هjjو الفتjjرة الزمنيjjة المنقضjjية قبjjل انتهjjاء    
الصjjالحية للوقjjت الصjjالح الjjذي يمكjjن فيjjه للعنjjوان المجهjjول    

 لjjjـ IPv6يختjjjار البروتوآjjjول . يjjjدإنشjjjاء عنjjjوان مجهjjjول جد
Windows XP           ينjول بjوائي مجهjت عشjبشكل عشوائي وق 

 و AnonRandomTimeقjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjيم 
MaxAnonRandomTime .    وائيjjjع عشjjjراء توقjjjتم إجjjjي

إلعادة إنشjاء عنjوان مجهjول لمنjع الصjدمات غيjر المرغjوب               
فيهjjا علjjى حرآjjة مjjرور الشjjبكة عنjjدما يصjjبح عjjدد آبيjjر مjjن   

القيمjjjjة . صjjjjالحة بjjjjنفس الوقjjjjت  العنjjjjاوين المجهولjjjjة غيjjjjر   
 بحفjظ اإلعjداد فjي       p- يقوم الخيjار    .  دقائق 10االفتراضية هي   

 . التسجيل

•   ipv6 [-p] gpu AnonRandomTime Time   

القيمة . تعّين آمية الوقت بالثواني ألدنى وقت عشوائي مجهول  
 بحفjjظ اإلعjjداد فjjي  p- يقjjوم الخيjjار .  ثانيjjة0االفتراضjjية هjjي 

 . التسجيل
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•   ipv6 [-p] gpu NeighborCacheLimit Number   

تعjjّين أقصjjى عjjدد مjjن اإلدخjjاالت فjjي مخjjزن الجjjوار المؤقjjت  
- يقjوم الخيjار   .  إدخjاالت 8القيمة االفتراضية هي  . لكل واجهة 

pبحفظ اإلعداد في التسجيل  . 

•   ipv6 [-p] gpu RouteCacheLimit Number   

جيjه المؤقjت   تعّين العدد األقصى من اإلدخاالت في مخزن التو       
 p- يقوم الخيjار  .  إدخال32القيمة االفتراضية هي  . لكل واجهة 

 . بحفظ اإلعداد في التسجيل

•  ipv6 ppt  

يjjتم اسjjتخدام جjjدول نهjjج البادئjjة  . تعjjرض جjjدول نهjjج البادئjjة 
 . لتحديد الُنهج الختيار عنوان الوجهة والمصدر

•   ipv6 ppu Prefix precedence PrecedenceValue 
srclabel SourceLabelValue [dstlabel 
DestinationLabelValue]   

تحديث جدول نهج البادئjة بjالنهج الjذي يحjدد التفضjيل، وقيمjة            
، و قيمjjjة تسjjjمية )SourceLabelValue(التسjjjمية المصjjjدر 

يمكن لإلدخاالت في ). DestinationLabelValue(الوجهة 
جjjدول نهjjج البادئjjة تعjjديل سjjلوك مجموعjjة عنjjاوين الوجهjjة       

لمزيjjjد مjjjن المعلومjjjات، راجjjjع مسjjjودة إنترنjjjت     . مصjjjدروال
 ." IPv6بمجموعة العناوين االفتراضية من أجل "المسماة 

•   ipv6 renew [IfIndex]  

إذا تjم تحديjد رقjم فهjرس     .  لكافة الواجهاتIPv6تجديد تكوين   
بالنسبة للمضيف، . الواجهة، يتم تجديد تكوين تلك الواجهة فقط     

االتصjال  'نjة تلقائيjًا بإرسjال رسjائل         يتم تحديث العنjاوين المكو    
تjjjتم إعjjjادة تكjjjوين . علjjjى الواجهjjjة المناسjjjبة' بجهjjjاز التوجيjjjه
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. المسjتلمة ' العناوين على أسjاس رسjائل إعjالن جهjاز التوجيjه           
إعjjjالن جهjjjاز 'بالنسjjjبة لجهjjjاز التوجيjjjه، يjjjتم إرسjjjال رسjjjائل 

 . متعددة اإلرسال إلى آافة الواجهات المناسبة' التوجيه

Ipsec6.exe 

 . واقترانات األمانIPSec لتكوين ُنهج Ipsec6.exeيمكنك استخدام 

 عدة أوامjر، لjدى آjل منهjا مجموعjة مjن المعلمjات               Ipsec6.exeلدى  
 .الخاصة بها

•   ipsec6 sp[Interface]  

وبالتناوب تعرض الُنهج النشطة    . تعرض الُنهج النشطة لألمان   
 .لألمان للواجهة المحددة

•  ipsec6 sa  

 .ت األمان النشطةتعرض اقترانا

•  ipsec6 l FileNameWithNoExtension  

، واقترانjات األمjان   spd FileName. تحّمل نهjج األمjان مjن      
 .FileName  .spdمن 

•  ipsec6 s FileNameWithNoExtension  

، واقترانjjات spd . FileNameتحفjjظ ُنهjjج األمjjان الحاليjjة لjjـ   
دام هjjjذا يمكنjjjك اسjjjتخ. spd  FileName. األمjjjان الحاليjjjة لjjjـ 

األمر إلنشاء الملفات المستخدمة لتكوين نهج األمان واقترانات 
عند عدم وجود أية ُنهjج أمjان أو اقترانjات أمjان، يقjوم          . األمان

 لنهج األمان ويقوم بإنشاء spd  FileName. هذا األمر بإنشاء 
 .spd  FileNameانjjjات األمjjjذه .  القترانjjjتخدام هjjjك اسjjjيمكن
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 ُنهjjج األمjjان المطلوبjjة أو اقترانjjات    الملفjjات آقوالjjب لتكjjوين  
 .األمان بتعديلها بواسطة محرر نصوص

•   ipsec6 d [sp | sa] [Index]   

أو اقترانjات األمjان   ) spباستخدام المعلمjة   (تحذف ُنهج األمان    
مjjjjن قائمjjjjة ُنهjjjjج األمjjjjان النشjjjjطة   ) saباسjjjjتخدام المعلمjjjjة  (

يمكنك . واقترانات األمان، آما تم تحدديها من قبل رقم الفهرس
 . لعرض رقم الفهرسipsec6 sa أو ipsec6 spاستخدام 

•   ipsec6 m[on | of]   

تحدد فيمjا إذا آانjت التحjديثات المرتبطjة المسjتخدمة مjن أجjل               
IPv6       انjل أمjن قبjة مjالمتحرك محمي IP .    ةjين الحمايjتم تمكjي

 .افتراضيًا

Ping6.exe 

 إلرسjjjjjال رسjjjjjائل طلjjjjjب االرتjjjjjداد   Ping6.exeيمكنjjjjjك اسjjjjjتخدام  
ICMPv6        ولjة الوصjار قابليjبكة والختبjخيص الشjات تشjذ عمليjلتنفي 

 .إلى وجهة معينة

 : بناء الجملة التاليPing6.exeلدى 

 ping6 [-t ] [- a ] [- n Count ] [- l Size ] [- w Timeout ] [- s 
SrcAddr ] [- r [{Name|Dest[%ScopeID]}  

 أين

ن تتم   على الكمبيوتر المحدد إلى أ     ping بإجراء عملية    t- تقوم   •
 . Ping6مقاطعة األداة 

 .  بتحليل عناوين إلى أسماء الكمبيوترa- تقوم  •
 بإرسjjjال رقjjjم رسjjjائل طلjjjب االرتjjjداد المحjjjددة فjjjي    n- تقjjjوم  •

Count . 4االفتراضي هو . 
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 بإرسال رسائل طلب االرتداد التjي تحتjوي علjى آميjة             l- تقوم   •
 بايjت،   32 االفتراضjي هjو      Lengthمن البيانات المحjددة فjي       

 .  بايت65,527لحد األقصى هو وا
.  بتحديjjjjد فاصjjjjل المهلjjjjة الزمنjjjjي بjjjjالميللي ثانيjjjjة   w- تقjjjjوم  •

 . 4000االفتراضي هو 
هjذا  .  بتحديد عنوان المصدر في رسائل طلب االرتjداد        s- تقوم   •

 . مطلوب لعناوين الوجهة ذات االرتباط المحلي
 IPv6 بتحديjjjد أنjjjه تjjjم اسjjjتخدام رأس ملحjjjق توجيjjjه  r- تقjjjوم  •

رسالة طلب االرتداد إلى المضjيف المحلjي، باسjتخدام      إلرسال  
 . الوجهة آوجهة متوسطة

 .  اسم الوجهةNameيحدد  •
 . العنوان الوجهةDestيحدد  •
 نطjjjاق أو منطقjjjة الوجهjjjة لرسjjjائل طلjjjب      ScopeIDيحjjjدد  •

 ScopeIDبالنسبة لعناوين االرتبjاط المحلjي، يكjون      . االرتداد
  jjرض فjjم العjjا تjjة، آمjjرس الواجهjjاويًا لفهjjر مسjjراج األمjjي إخ

ipv6 if .    ونjة، يكjع المحليjبالنسبة لعناوين المواقScopeID 
 ipv6مساويًا لرقم الموقع، آما تjم عرضjه فjي إخjراج األمjر      

if .     إنjjjددة، فjjjع المتعjjjتخدام المواقjjjتم اسjjjم يjjjإذا لScopeID 
 غيjjر ScopeIDإن . لعنjjواين المواقjjع المحليjjة غيjjر مطلjjوب   
 . موميمطلوب عندما تكون الوجهة عنوان ع

Tracert6.exe 

 إلرسjjjjال رسjjjjائل طلjjjjب االرتjjjjداد  Tracert6.exeيمكنjjjjك اسjjjjتخدام 
ICMPv6الآتشاف المسار بين المضيف المرسل والوجهة وعرضه . 

 : بناء الجملة التاليTracert6.exeلدى 

 tracert6 [-d ] [- h MaximumHops ] [- w Timeout ] [- s 
SrcAddr ] [- r [{Name|Dest[%ScopeID]}  

 حيث
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 علjjى آjjل عنjjوان  DNS بمنjjع تنفيjjذ اسjjتعالم عكjjس   d- قjjوم ت •
 . متوسط لجهاز التوجيه

 بتحديjjد أقصjjى عjjدد مjjن القفjjزات التjjي يمكjjن لحjjزم      h- تقjjوم  •
tracertاجتيازها للوصول إلى الوجهة  . 

.  بتحديjjjjد فاصjjjjل المهلjjjjة الزمنjjjjي بjjjjالميللي ثانيjjjjة   w- تقjjjjوم  •
 . 4000االفتراضي هو 

 . ر في رسالة طلب االرتداد بتحديد عنوان المصدs- تقوم  •
 الذي سjيتم اسjتخدامه   IPv6 بتحديد رأس ملحق توجيه r- تقوم   •

إلرسال رسالة طلب االرتداد إلى المضjيف المحلjي، باسjتخدام       
 . الوجهة على أنها وجهة متوسطة

 .  بتحديد اسم الوجهةNameتقوم  •
 .  بتحديد عنوان الوجهةDestتقوم  •

نطقة الوجهة لرسjائل طلjب    بتحديد نطاق أو مScopeIDتقوم  
 ScopeIDبالنسبة لعناوين االرتبjاط المحلjي، يكjون      . االرتداد

مسjjاويًا لفهjjرس الواجهjjة، آمjjا تjjم عرضjjه فjjي إخjjراج األمjjر     
ipv6 if .    ونjة، يكjع المحليjبالنسبة لعناوين المواقScopeID 

 ipv6مساويًا لرقم الموقع، آما تjم عرضjه فjي إخjراج األمjر      
if .   إن       إن لم يتم استخدjددة، فjام مواقع متعScopeID  اوينjلعن 

 غيjر مطلوبjًا     ScopeIDيكjون   . المواقع المحلية غير مطلjوب    
 . عندما تكون الوجهة هي عنوان عمومي
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 مرشدك األمين الختيار قطع جهازك الحصين
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
لسلة بعد حمد اهللا و الصالة و السالم على رسوله األمين نبدأ بإذن اهللا س

، " مرشدك األمين الختيار قطع جهازك الحصين" جديدة بعنوان 
حيث سنتناول في هذه السلسة الجديدة مجموعة من اإلختبارات و 
التحاليل إلختيار أفضل قطع الكمبيوتر المتوفرة في األسواق بعد 

إجراء مقارنات شاملة بين هذه القطع التي تنتجها مختلف الشرآات 
 . المشهورة

 
ن تحصلوا على أقصى فائدة ممكنة من هذه السلسلة و ال تنسوا أرجو أ

مشارآتي بمتابعة الموضوع و نشره إليصال الفائدة للجميع و أخيرا ال 
 . تنسوا الدعاء ألخيكم

 
 .محبكم أبو خالد عودة

 
سنبدأ إن شاء اهللا بإجراء االختبارات الختيار أفضل قرص صلب 

IDE 7200في الدقيقة و فئة  دورة 5400 من فئة سرعة الدوران 
 . دورة في الدقيقة 

 
 

  :األقراص الصلبة التي ستدخل السباق الختيار األفضل 
 
 :  دورة في الدقيقة7200 أقراص بسرعة دوران -1
 

Samsung SP4004H 40GB  
 

Seagate Barracuda ATA IV 40GB  
 

Western Digital Caviar WD400BB 40GB  
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Maxtor DiamondMax Plus 60 quiet 60GB  

 
Maxtor DiamondMax Plus 60 fast 60GB  

 
Maxtor DiamondMax Plus 60 off 60GB  

 
IBM 60GXP quiet 60GB  

 
IBM 60GXP 60GB  

 
Fujitsu MPG3102AH 20GB  

 
IBM DTLA 307015 30GB  

 
Seagate Barracuda ATA III 30GB  

 
Quantum Fireball Plus AS 40GB  

 
 :  دورة في الدقيقة5400عة دوران  أقراص بسر-2
 

Quantum lct20 20GB  
 

Samsung SpinPoint V20400 40GB  
 

Seagate U5 50GB  
 

Fujitsu MPG3204AT 40GB  
 

Maxtor DiamondMax VL40 off 40GB  
 

Maxtor DiamondMax VL40 fast 40GB  
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Maxtor DiamondMax VL40 quiet 40GB  
 

Maxtor DiamondMax VL15 off 15GB  
 

Maxtor DiamondMax VL15 fast 15GB  
 

Maxtor DiamondMax VL15 quiet 15GB  
 

Western Digital Caviar WD300AB 30GB  
 

Seagate U6 ST380020A 60GB  
 

Maxtor 2BO20H1 off 20GB  
 

Samsung SV3002H 20GB 
 

ي فيما يلي مواصفات اإلجهزة التي ستحتوي على األقراص الصلبة الت
 : ستجرى عليها اإلختبارات

 
 .  ميجاهرتز800 بسرعة 3 معالج بينتيوم -1
 
 . PC133 SDRAM ميجابايت 256 ذاآرة -2
 
 و Iwill WO2-R BIOS ver. 6.00PGN لوحة أم من نوع -3

 ATA/100التي تتميز بثباتها في العمل و احتوائها على متحكم 
RAID تحتوي على طاقم  مدمج باللوحة ، آما أن هذه اللوحة األم
 و الذي يتميز بانتشاره و دعمه لمواصفات i815Eرقاقات 
АТА/100 على مستوى طقم الرقائق باإلضافة الى دعمه لناقل 

 آما ال РС133و ذاآرة ) FSB( ميجاهيرتز 133النظام بسرعة 
 . ننسى أن هذه اللوحة تحتوي على بطاقة عرض مدمجة

 
 و Microsoft Windows 2000 Professional نظام تشغيل -4

 و مرة FAT32قد تم إجراء اإلختبار مرة باستخدام نظام الملفات 
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 لمعرفة مدى تأثير نظام الملفات على سرعة NTFSأخرى باستخدام 
 .القرص الصلب

 
أما بالنسبة لإلختبارات التي ستستخدم في فحص و اختبار األقراص 

 Ziff-Davisالختيار األفضل فسنستخدم طقم اختبارات 
WinBench 99 ver 1.1 و سنختار من هذا الطقم مجموعتين من 

 : اإلختبارات هما
 
1- Disk Inspection Tests  
 
2- Disk WinMarks  
 

 تنقسم بدورها الى عدة Disk Inspection Testsالمجموعة األولى 
 : اختبارات هي

 
1- Disk Transfer Rate :  حيث يقيس هذا اإلختبار السرعة

اءة القرص الصلب مقاسة بآالف البايتات في الثانية الخطية لقر
thousand bytes/sec و يتم قياس متوسط السرعة المقاسة في ، 
 . بداية و نهاية القرص

 
2- Disk Access Time :  و يقيس هذا اإلختبار سرعة الوصول

الى القرص الصلب مقاسة بالميللي ثانية و تكون هذه القيمة مساوية 
 و متوسط average latencyتأخير في الوصول لمجموع زمن ال

 . average seek timeزمن البحث عن البيانات 
 
3- Disk CPU Utilization :  و يبين هذا اإلختبار نسبة إنشغال

 . المعالج خالل عملية التبادل مع القرص الصلب
 

 و التي تنقسم الى اختبارين Disk WinMarksالمجموعة الثانية 
 : هما
 
1- Business Disk WinMark :  و يعطي هذا اإلختبار قيمة

متوسطة لسرعة عمل القرص الصلب عند تشغيل مجموعة من 
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 . البرامج و التطبيقات المكتبية و تقاس بآالف البايتات في الثانية
 
2- High-End Disk :  و يعطي هذا اإلختبار أيضا قيمة متوسطة

ن البرامج و لسرعة عمل القرص الصلب عند تشغيل مجموعة م
التطبيقات المتطورة و المعقدة و تقاس بآالف البايتات في الثانية، و 

 : هذه التطبيقات هي
 
  Microsoft FrontPage 98 -أ

 
  AVS/Express 3.4 -ب
 
  Bentley Systems MicroStation SE -ج
 
  Adobe Photoshop 4.0 -د

 
  Adobe Premiere 4.2 -ه

 
  Sonic Foundry Sound Forge 4.0 -و
 
  Microsoft Visual C++ 5.0 -ز
 

و تم اختيار البرامج السابقة ألنها تتنوع بين برامج تعمل مع ملفات 
 . صغيرة و أخرى تتعامل مع ملفات آبيرة الحجم

 
 : لتحميل هذه المجموعة من اإلختبارات لمن يرغب بفحص جهازه

 
 اضغط هنا

 

 : نتائج اإلختبارات
 

 . اللون األزرق يشير الى أفضل النتائج
 

ftp://ftp.etestinglabs.com/pub/etestinglabs/winbench/wb9920.exe
ftp://ftp.etestinglabs.com/pub/etestinglabs/winbench/wb9920.exe
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 . اللون األحمر يشير الى أسوء النتائج
 
 دورة في الدقيقة 5400نتائج األقراص الصلبة بسرعة دوران : أوال

 ) FAT32نظام ملفات (
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 دورة في الدقيقة 5400صلبة بسرعة دوران نتائج األقراص ال: ثانيا

 ) NTFSنظام ملفات (
 

 
 
 دورة في الدقيقة 7200نتائج األقراص الصلبة بسرعة دوران : ثالثا

 ) FAT32نظام ملفات (
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 دورة في الدقيقة 7200نتائج األقراص الصلبة بسرعة دوران : رابعا
 ) NTFSنظام ملفات (

 

  
 : نا التاليمن الجداول السابقة يتبين ل

 
 دورة في الدقيقة يعتبر 5400في فئة األقراص الصلبة بسرعة دوران 

 : القرص 
 

MAXTOR 2BO20H1 OFF هو األفضل و يليه القرص 
WESTERN DIGITAL CAVIAR WD300AB . 

 
 دورة في الدقيقة يعتبر 7200في فئة األقراص الصلبة بسرعة دوران 

 : القرص 
 

SEGATE BARRACUDA ATA IVو األفضل و يليه  ه
 . IBM 60GXPالقرص 

 
آما نالحظ أن األقراص تعمل بشكل أسرع مع نظام الملفات 

FAT32 . 
 
 

،سيكون الموضوع التالي بإذن اهللا حول أنواع اللوحات األم و مقارنتها 
الختيار األفضل مع التنويه الى أن هذا الموضوع سيكون طويال نظرا 
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تدعمها و أطقم الرقائق التي تقوم لتنوع األلواح و المعالجات التي 
 . عليها هذه األلواح

 
 

فيما يتعلق باللوحات األم فسنتناول بإذن اهللا اللوحات التي تدعم 
 و سيليرون باإلضافة إلى معالجات 4 و بينتيوم 3معالجات بينتيوم 
 . أثلون و دورون

 

 3اللوحات التي تدعم معالجات بينتيوم 

 
 و سيليرون، و قبل ذلك البد من 3معالجات بينتيوم سنبدأ باللوحات التي تدعم 
 التي تقوم عليها اللوحات المختلفة، لنتمكن Chipsetsاإلشارة إلى أطقم الرقاقات 

من اختيار األطقم المناسبة التي سنقوم باإلستناد إليها بتحديد اللوحات األم التي 
 . سنجري عليها اإلختبارات

 
 : ت األطقم المختلفةفيما يلي جدول بخصائص و مواصفا

 

 
 

 : مالحظات حول الجدول
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 VIA جيجاهرتز ما عدى 1 جميع األطقم تدعم سرعات للمعالج تصل إلى -1

Apollo Pro266فتدعم سرعات أآبر  . 
 
 . Intel يسبب بعض المشاآل آما أشارت لذلك شرآة Intel820 الطقم -2

 
قصوى للذاآرة ال  تدعم آمية Intel815, 815E ،815EP, 815P األطقم -3

 . ЕСС ميجابايت و هي ال تدعم الذاآرة ذات الخاصية 512تتجاوز 
 
 2 يدعم آمية قصوى للذاآرة تصل إلى VIA Apollo Pro266 الطقم -4

 . جيجابايت
 

 األفضل من حيث المواصفات و VIA Apollo Pro266يعتبر الطقم 
 . الخصائص

 
 للمعالجات التي Intel815, 815E, 815EP, 815Pسوف نقوم باختيار األطقم 

 VIA Apollo Pro266 جيجاهرتز، بينما سنختار 1سرعتها ال تتجاوز 
 .  جيجاهرتز1للمعالجات التي سرعتها تتجاوز 

 
 Intel815, 815E, 815EP, 815P سنبدأ مع اللوحات األم القائمة على األطقم 

لوحات المشارآة  جيجاهرتز، و فيما يلي ال1للمعالجات التي سرعتها ال تتجاوز 
 : في اإلختبارات

 
Acorp : 

 
6A815E1  

 
AOpen : 

 
AX3S  

 
AX3SP  

 
 

ASUS :  
 

CUSL2-C  
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Canyon :  

 
CN-65KM  

 
CN-65KE  

 
 

DFI :  
 

CS65-SC  
 

CS61-EC  
 

CS65-EC  
 
 

EPoX :  
 
3SPA3L  

 
 

FastFame :  
 
3SLAP  

 
 

Giga-Byte :  
 

GA-6OX  
 

GA-6OXC  
 

GA-6OXE  
 

GA-6OXE-1  
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Intel :  
 

D815EEA  
 
 

Iwill :  
 

WO2  
 
 

JetWay :  
 

618AF  
 
 

Leadtek :  
 

WinFast 9100AX  
 
 

Manli :  
 

M-i815/X/370  
 

M-i815E/X/370  
 

M-i815EP/X/370  
 

M-i815P/X/370  
 
 

Micro-Star :  
 

MS-6337 i815EP Pro-R  
 
 

PC Partner :  
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815AS3-960C  
 

815EAS3-978C  
 
 

Shuttle :  
 

AE22  
 

AE23  
 
 

Soltek :  
 

SL-65ME + 
 

SL-65EP  
 
 

Soyo :  
 

SY-7IS2  
 

SY-7ISA + 
 
 

Transcend :  
 

TS-ASL3  
 

TS-ASP3  
 
 

Tyan :  
 

Tomcat i815e (S2060 ( 
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 : المواصفات الكاملة لأللواح المشارآة في اإلختبارات
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تم اختبار اللوحات السابقة باستخدام جهازين أحدهما خصص الختبار 
مدى آفاءة عمل اللوحات بينما خصص اآلخر الختبار مدى ثبات عمل 

 . اللوحات عند تسريع المعالج
 

 : مواصفات الجهاز األول
 

Pentium III 1 GHz  ،256 MB PC133 CAS2 SDRAM 
 : ، و احتوى على قرصين صلبين هما

 
Western Digital WD150BB (UATA/100, 15 GB, 

7200 , 2 MB cache ( 
 

Seagate Barracuda ATA III (UATA/100, 20 GB, 
7200 , 2 MB cache .( 

 
 ELSA Gladiac (GeForce2 GTS 32 MBو بطاقة فيديو 

DDR SDRAM .( 
 

 Pentiumجهاز الثاني مشابه لألول مع استخدام معالج مواصفات ال
III 600EB و الذي زيدت سرعته الختبار ثبات عمل اللوحة مع 
 .المعالج المسرع

 
 : فيما يلي اإلختبارات التي تم إجراؤها الخيار أفضل لوحة أم

 
 Dragon مع تشغيل البرنامج SYSmark 2000 اختبار -1

NaturallySpeakingس بدقة آبيرة مدى سرعة و آفاءة  و الذي يقي
 . اللوحة األم

 
 من طقم اإلختبرات HighEnd DiskWinmark اختبار -2

WinBench 99 و الذي يقيس مدى آفاءة متحكم األقراص الصلبة 
المدمج في اللوحة األم و قد تم تشغيل هذا البرنامج على القرص 

سريع و هو القرص ال) Formated(الصلب الثاني المهيئ حديثا 
Seagate Barracuda ATA بينما آان نظام التشغيل ويندوز 
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 .  منصبا على القرص الصلب األول2000
 
 آان الهدف من إجراء اإلختبارين السابقين هو معرفة الكفاءة -3

الحقيقية للوحة األم بينما اإلختبار الثالث سيحدد المدى األقصى الذي 
بي على ثبات عمل اللوحة تستطيع اللوحات احتماله دون أي تأثير سل

عند تسريع المعالج أو بشكل أدق زيادة سرعة ناقل النظام ، و قد تم 
 : عمل هذا اإلختبار آما يلي

 
في آل لوحة عند إجراء اإلختبار تم زيادة سرعة ناقل النظام شيئا ما 
في البيوس ثم تشغيل الجهاز ثم تشغيل اإلختبار األول للتأآد من ثبات 

مزيد من التيقن من ثبات عمل اللوحة تم تشغيل األلعاب عمل اللوحة ول
 و Quake 3 Arena:التالية لساعات متواصلة لمعرفة مدى ثباتها

Unreal Tournament . 
 

و في حالة نجاح اللوحة مع الزيادة األولية في سرعة الناقل تم زيادة 
ة سرعة إضافية و إعادة العملية السابقة و هكذا الى أن نصل الى زياد

ال تتحملها اللوحة بأن ترفض اإلشتغال أو تعطي اإلختبارات أخطاءا 
متوالية ، و بهذه الطريقة تكون السرعة األخيرة التي اجتازتها اللوحة 
هو الحد األقصى لثبات عمل اللوحة و طبعا تجرى هذه العمليات على 

 . جميع اللوحات لمعرفة أآثرهن ثباتا مع أآبر تسريع ممكن
 

لى نتائج اإلختبرات السابقة و مقارنتها و إجراء بعض باإلطالع ع
 . الموازنات يتم اختيار أفضل اللوحات

 
 

 : نتائج اإلختبارات
 
 اإلختبار األول -1
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 :  اإلختبار الثاني-2
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 :  اإلختبار الثالث-3
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بعد اإلطالع على نتائج اإلختبرات السابقة و مقارنتها و إجراء بعض 
 : ر أفضل اللوحات آما يليالموازنات تم اختيا

 
 . ASUS CUSL2-C: المرآز األول

 
 و التي تنافست بشدة مع اللوحة AOpen AX3SP: المرآز الثاني

) اختبار الكفاءة(السابقة و لوال نتائجها المتدنية في اإلختبار األول 
 . لفازت بالمرآز األول دون منافس

 
 . Giga-Byte GA-6OXE-1: المرآز الثالث

 
  

أن انتهينا من إجراء اإلختبارات على اللوحات األم القائمة على بعد 
 التي 3 لمعالجات بينتيوم Intel815, 815E, 815EP, 815Pاألطقم 

 جيجاهرتز، سننتقل إن شاء اهللا الى اللوحات األم 1سرعتها ال تتجاوز 
 التي 3 لمعالجات بينتيوم VIA Apollo Pro266القائمة على الطقم 

 . جيجاهرتز1على سرعتها تزيد 
  

 : اللوحات المشارآة في اإلختبارات
 
1- Gigabyte 6RX  
 
 
2- MSI Pro266 Master  
 
 
3- MSI Pro266 Plus  
 
 
4- Epox 3VHA  
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5- Chaintech 6VJD2  
 
 
6- Soltek 65DRV  
 
  

 : مواصفات الجهاز الذي ستختبر عليه اللوحات
 
-Intel Pentium III 1,13GHz (Coppermine D:  المعالج-1

step ، 1133 MHz, FSB 133 MHz, FCPGA ( 
 
 ,DDR SDRAM Samsung PC2100 128 MB:  الذاآرة-2

CAS 2.5  
 
 ,Seagate Barracuda ATA III, 40 GB:  القرص الصلب-3

7200 rpm  
 
4- CD-ROM: ASUS 50x speed  
 
  ASUS V8200 GeForce3:  بطاقة العرض-5
 

 Windows 2000 Professional: نظام التشغيل
  

 : مواصفات اللوحات المشارآة في اإلختبارات
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 : فيما يلي أسماء برامج اإلختبارات التي ستجرى على اللوحات
 
1- BapCo & Mad Onion SysMark 2001 Internet 

Content Creation  
 
2- BapCo & Mad Onion SysMark 2001 Office 

Productivity  
 
3- ZDM Business Winstone 2001  
 
4- ZDM Content Creation Winstone 2001  
 
5- idSoftware Quake III Arena v1.17 demo001.dm3  
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6- MadOnion 3DMark 2001 Pro  
 
7- Unreal Tournament v4.36 ،utbench.dem 
  

 : فيما يلي نتائج اإلختبارات التي أجريت على اللوحات
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 : لفائزينترتيب ا
 

  Soltek 65DRV: المرآز األول
 

  Gigabyte 6RX: المرآز الثاني
 

  . MSI Pro266 Plus و EPoX 3VHAبين : المرآز الثالث
 

 .4لمعالج بينتيوم  التي تدعم اللوحات األم 
 

 .4اإلختبارات التالية ستكون إن شاء اهللا للوحات األم لمعالج بينتيوم 
  

 الى ثالث أقسام وفقا ألطقم 4 لمعالج بينتيوم يمكن تقسيم اللوحات األم
 : الرقائق آما يلي

 
 و هي تدعم الذاآرة Intel i850 لوحات قائمة على طقم -1

RDRAMغالية الثمن  . 
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 و هي تدعم الذاآرة Intel i845 لوحات قائمة على طقم -2

SDRAM . 
 
 و هي تدعم الذاآرة VIA P4X266 لوحات قائمة على طقم -3

DDR و SDRAM . 
 

 .سنتناول بدايةً  الفروق بين هذه األطقم الثالث
  

فيما يلي مقارنة بين األطقم الثالث التي تقوم عليها اللوحات األم 
  : 4لمعالجات بينتيوم 

 

 
  

 ، و فيما Intel i850سنبدأ مع اللوحات األم القائمة على طقم الرقائق 
 : يلي اللوحات المشارآة في اإلختبارات

 
DFI WT70-EC  

 
 

EPoX 4T2A  
 
 

MSI 850 Pro  
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AOpen AX4T  
 
 

ASUS P4T-M  
 
 

Abit TH7- RAID  
 
 

 : فيما يلي مقارنة بين اللوحات السابقة
 

  
 : مواصفات الجهاز الذي ستختبر عليه اللوحات

 
  1.7GHz Intel Pentium 4, FSB 400 MHz: المعالج

 
  2x128 MB RDRAM Samsung PC800, ECC: الذاآرة

 
  Innovision Tornado GeForce3: بطاقة العرض
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، HDD Seagate Barracuda ATA III: القرص الصلب
ST340824A  

 
 Windows 2000 Professional: نظام التشغيل

 
 : فيما يلي أسماء برامج اإلختبارات التي ستجرى على اللوحات

 
1- BapCo & Mad Onion SysMark 2001 Internet 

Content Creation  
 
2- BapCo & Mad Onion SysMark 2001 Office 

Productivity  
 
3- idSoftware Quake III Arena v1.17 demo001.dm3  
 
4- MadOnion 3Dmark 2001  
 
5- Ziff&Davis Business Winstone 2001  
 
6- Ziff&Davis Content Creation Winstone 2001  
 
7- Unreal Tournament v4.36 
  

 : يما يلي نتائج اإلختباراتف
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نالحظ من النتائج السابقة تقارب آبير في الجودة و اإلمكانيات ، و 
 : يمكن القول أن المرآز األول تنافس عليه اللوحتان

 
EPoX - 4T2A  

 
ASUS P4T-M  

 
 4سنتناول فيما يلي من هذه السلسلة اللوحات األم لمعالجات بينتيوم

 . ،فتابعوناIntel i845لى طقم الرقائق القائمة ع
 
 

 القائمة على طقم الرقائق 4فيما يلي اللوحات األم لمعالجات بينتيوم
Intel i845و التي ستجرى على اإلختبارات  : 

 
Supermicro P4SBA  

 
 

Intel D845HV  
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ASUS P4B  
 
 

Abit BL7-RAID  
 
 

EPoX 4B2A  
 
 

Soltek 85SD + 
 
 

Gigabyte 8IDX  
 
 

 : مواصفات الجهاز الذي ستختبر عليه اللوحات
 
 .  جيجاهيرتز2 بسرعة 4بينتيوم :  معالج-1
 
 PC133 DIMM SDR SDRAM ميجابايت 256:  الذاآرة-2

Tonicom ACTRAM, CL2 . 
 
 ,Seagate Barracuda ATA III:  القرص الصلب-3

ST340824A, 7200 rpm, 40Gb .  
 
  . ASUS 8200 GeForce3 64Mb:  بطاقة العرض-4
 
5- CD-ROM ASUS 50x . 
 
 .Windows 2000 Professional:  نظام التشغيل-6
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 : فيما يلي برامج اإلختبارات التي ستجرى على اللوحات

 
BapCo & Mad Onion SysMark 2001 Internet Content 

Creation  
 

BapCo & Mad Onion SysMark 2001 Office 
Productivity  

 
idSoftware Quake III Arena v1.17 demo001.dm3  

 
MadOnion 3Dmark 2001  

 
Ziff&Davis Business Winstone 2001  

 
Ziff&Davis Content Creation Winstone 2001  

 
SpecView Perf 6.1.2  

 
3D Studio MAX 3.1  
 

Expendable Demo version  
 

Unreal Tournament v4.36 
  

 : اراتفيما يلي نتائج اإلختب
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آانت نتائج اللوحات متقاربة آثيرا و لكن ممكن أن نعتبر أن اللوحة 
ASUS P4B حازت على المرآز األول و حصلت اللوحة Soltek 

85SD +على المرآز الثاني. 
 
 
  

قبل بضعة أيام آنت أستعد إلنهاء التحاليل التي تخص اللوحات األم 
 لإلنتقال الى اللوحات األم لمعالج أثلون ، و لكني 4 لمعالج بينتيوم

 و هو 4توقفت حيث صدر طقم رقائق جديد متوافق مع بينتيوم 
SiS645 بمواصفات واعدة فأحببت أن أقدم لكم مقارنة بين جميع 

األطقم المتوفرة بما فيها هذا الطقم الجديد حيث سنجري اختبارات و 
ى أي األطقم يوفر األداء األفضل ، مقارنات على لوحة أم لكل طقم لنر

و أوال فيما يلي جدول محدث لمواصفات األطقم المتوفرة بما فيها 
 : الطقم الجديد

 

 
فيما يلي من حلقات سنجري اختبارات على األطقم السابقة لمعرفة 

 .األفضل ، فتابعونا
  

 : مواصفات األجهزة التي ستجرى عليها اإلختبارات
 

 : الجهاز األول
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  Intel Pentium 4 1.7 GHz:  المعالج-1
 
 . SiS645 القائمة على طقم الرقائق SS51A:  اللوحة األم-2
 
 256MB DDR-333 SDRAM Kingmax:  الذاآرة-3

MPLB62D-68KX3 CL2  
 
 NVIDIA GeForce3 , 64 MB, 200:  بطاقة العرض-4

MHz core clock, 460 MHz memory clock  
 
  IBM DTLA-307030, 7200 RPM:  القرص الصلب-5
 
 . Windows 2000 Professional:  نظام التشغيل-6
 
 

 : الجهاز الثاني
 
  Intel Pentium 4 1.7 GHz:  المعالج-1
 
 VIA القائمة على طقم الرقائق VT5580A:  اللوحة األم-2

P4X266 . 
 
 256MB DDR-266 (PC2100) SDRAM:  الذاآرة-3

Micron MT16VDDT3264AG-26AA1 CL2  
 
 NVIDIA GeForce3 , 64 MB, 200:  بطاقة العرض-4

MHz core clock, 460 MHz memory clock  
 
  IBM DTLA-307030, 7200 RPM:  القرص الصلب-5
 
 . Windows 2000 Professional:  نظام التشغيل-6
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 : الجهاز الثالث

 
  Intel Pentium 4 1.7 GHz:  المعالج-1
 
  . Intel 850 القائمة على طقم الرقائق Asus P4T:  اللوحة األم-2
 
  256MB Infineon PC800 RDRAM:  الذاآرة-3
 
 NVIDIA GeForce3 , 64 MB, 200:  بطاقة العرض-4

MHz core clock, 460 MHz memory clock  
 
  IBM DTLA-307030, 7200 RPM:  القرص الصلب-5
 
 . Windows 2000 Professional:  نظام التشغيل-6
 

 : الجهاز الرابع
 
  Intel Pentium 4 1.7 GHz:  المعالج-1
 
 . Intel 845 القائمة على طقم الرقائق Asus P4B:  اللوحة األم-2
 
 256MB Wichmann WorkX PC133 SDRAM:  الذاآرة-3

CL2  
 
 NVIDIA GeForce3 , 64 MB, 200:  بطاقة العرض-4

MHz core clock, 460 MHz memory clock  
 
  IBM DTLA-307030, 7200 RPM:  القرص الصلب-5
 
 .Windows 2000 Professional:  نظام التشغيل-6
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 : فيما يلي أسماء برامج اإلختبارات التي ستجرى على اللوحات
 
1- Sandra Stream Memory Bandwidth  
 
2- Sysmark 2001  
 
3- Quake 3 Arena  
 
4- D Mark 20013 
 
5-FlasK MPEG 
  

 وفقا ألطقم الرقائق التي 4يلي نتائج اإلختبارات ألجهزة بينتيوم فيما 
تدعمها لنتعرف على أفضل طقم رقائق و بالتالي عندما نريد شراء 

لوحة أم نختار اللوحة التي تتوافق مع أفضل طقم رقائق لنضمن أفضل 
أداء و أعلى مستوى و بالتالي نتمكن من اختيار أفضل جهاز على 

 أفضل القطع ، فكثير منا يقع في خطأ شراء قطع اإلطالق باختيار
غالية و لكنها قد تكون غير متوافقة أو قد يؤدي األداء المنخفض 

لبعض القطع الى تدني المستوى العام للجهاز حتى لو آان المعالج من 
الطراز األول ، لهذا يجب اإلهتمام بهذا الجانب آثيرا لضمان 

 . ل الموجوداإلستثمار األفضل لمالك بشراء أفض
 

 : Tom's hardware guideالنتائج آما وردت في وثائق 
 



 

476 

 
 

في الصورة السابقة يتبين لنا سرعة نقل البيانات التي توفرها األنواع 
المختلفة من رقائق الذاآرة التي تدعمها أطقم الرقائق في اللوحات 

 مقارنة مع RDRAMالمختبرة و نالحظ منها التفوق الكبير لذاآرة 
اع الذاآرة األخرى ،أما في اإلختبارات التالية فسنرى هل التفوق أنو

الذي أبدته هذه الذاآرة سينعكس إيجابا على باقي نتائج اإلختبارات أم 
ال مع األخذ بعين اإلعتبار أن سعر رقائق الذاآرة هذه مرتفع للغاية 
ثمن مقارنة مع باقي األنواع ، لنر إذً ا هل هناك حاجة فعلية لدفع هذا ال

الباهظ لهذه الذاآرة أم أن األنواع األخرى سيكون لها رأي آخر لنتابع 
 : باقي النتائج
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بعد أن تابعنا معا نتائج اإلختبارات فإننا نالحظ تقارب آبير في نتائج 
 و طقم RDRAM من إنتل و الذي يدعم ذاآرة i850طقم الرقائق 

SiS645 و الذي يدعم الذاآرة DDR333 مع تفوق طفيف لألول 



 

480 

على الثاني و لكن إذا أخذنا بعين اإلعتبار الثمن الباهظ لذاآرة 
RDRAM فأن الكفة تميل بشدة ناحية طقم SiS645 الذي يوفر أداءا 

مماثال مع توفير آبير في السعر و أنا شخصيا أنصحكم بدال من احتيار 
 تختاروا  ميجابايت من الذاآرة الغالية أن256 مع i850طقم إنتل 

 ميجابايت و بالتالي ستوفرون آثيرا في السعر و 512الطقم الثاني مع 
 . ستحصلون بكل تأآيد على أداء أفضل 

 
 AMDاللوحات األم الداعمة لمعالجات شرآة 

 
بعد انتهائنا من تناول اللوحات األم الداعمة لمعالجات إنتل بشكل 

داعمة لمعالجات شرآة تفصيلي ننتقل بعون اهللا لدراسة اللوحات األم ال
AMD :  أثلون و دورون و التي يمكن تقسيمها وفقا ألطقم الرقائق

 : القائمة عليها و هي آما يلي
 
 . AMD 760:  طقم رقائق -1
 
 . VIA Apollo KT133A:  طقم رقائق-2
 
 . VIA Apollo KT266:  طقم رقائق-3
 
 . VIA Apollo KT266A:  طقم رقائق-4
 
 . ALi Magik 1:  طقم رقائق-5
 
 . SiS 735:  طقم رقائق-6
 
 . NVIDIA nForce 220:  طقم رقائق-7
 
 . NVIDIA nForce 420:  طقم رقائق-8
 

و سنجري مقارنة بين هذه األطقم المختلفة في الحلقة المقبلة إن شاء 
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 .اهللا للتعرف على مواصفاتها و اختيار األفضل بينها
  

ق التي تقوم عليها اللوحات األم فيما يلي جدول بمواصفات أطقم الرقائ
 : AMDالداعمة لمعالجات 

 

 
 

 : مالحظة 
 

 تسبب بمجموعة من المشاآل مما سبب ALI Magik1: طقم الرقائق 
 . سحبه من آثير من األسواق

 
 NVIDIA nForce و NVIDIA nForce 220: طقما الرقائق

 . من المتوقع أن يتم إنتاجهما خالل هذا الشهر420
  

لي مواصفات األجهزة المستخدمة في إجراء األختبارات على فيما ي
أطقم الرقائق مع مالحظة اننا سنقوم باستثناء األطقم التالية من 
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 و NVIDIA nForce 220 و ALI Magik1: اإلختبارات
NVIDIA nForce 420 .  

 
 :  الجهاز األول-1
 

  AMD Athlon-C 1,4GHz: المعالج 
 

 ASUS A7M266 (AMD760 ): اللوحة األم
 

 256MB DDR266 Crucial DDR SDRAM: الذاآرة
)Micron CAS2  

 
  IBM Deskstar 30GB 7200RPM: القرص الصلب

 
  NVIDIA GeForce3 64 MB DDR: بطاقة العرض

 
 :نظام التشغيل

 Windows 2000 Professional Service Pack 2  
 
 :  الجهاز الثاني-2
 

  AMD Athlon-C 1,4GHz: المعالج 
 

 ) ECS K7S5A (SiS735:اللوحة األم
 

 256MB DDR266 Crucial DDR SDRAM: الذاآرة
(Micron CAS2  

 
  IBM Deskstar 30GB 7200RPM: القرص الصلب

 
  NVIDIA GeForce3 64 MB DDR: بطاقة العرض

 
 Windows 2000 Professional Service Pack: نظام التشغيل
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2  
 

 : الجهاز الثالث
 

  AMD Athlon-C 1,4GHz :المعالج 
 

 ) MSI K7T266 Pro (KT266: اللوحة األم
 

 256MB DDR266 Crucial DDR SDRAM: الذاآرة
(Micron CAS2  

 
  IBM Deskstar 30GB 7200RPM: القرص الصلب

 
  NVIDIA GeForce3 64 MB DDR: بطاقة العرض

 
 Windows 2000 Professional Service Pack: نظام التشغيل

2  
 
 : لجهاز الرابعا

 
  AMD Athlon-C 1,4GHz: المعالج 

 
 ) VIA VT5577A (KT266A: اللوحة األم

 
 256MB DDR266 Crucial DDR SDRAM: الذاآرة

(Micron CAS2 ( 
 

  IBM Deskstar 30GB 7200RPM: القرص الصلب
 

  NVIDIA GeForce3 64 MB DDR: بطاقة العرض
 

 Windows 2000 Professional Service Pack: نظام التشغيل
2  
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 : الجهاز الخامس

 
  AMD Athlon-C 1,4GHz: المعالج 

 
 ) ASUS A7V133 (KT133A: اللوحة األم

 
 256MB PC133 Corsair SDRAM (Micron -7E: الذاآرة

CAS2 ( 
 

  IBM Deskstar 30GB 7200RPM: القرص الصلب
 

  NVIDIA GeForce3 64 MB DDR: بطاقة العرض
 

 Windows 2000 Professional Service Pack: لنظام التشغي
2 
  

 : فيما يلي أسماء برامج اإلختبارات التي ستجرى على اللوحات
 
1- SiSoft Sandra 2001  
 
2- Cachemem  
 
3- Business Winstone 2001  
 
4- Content Creation Winstone 2001  
 
5- SYSMark 2001  
 
6- Office Bench 2001  
 
7- 3D Studio MAX R4.02  
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8- SPECviewperf 6.1.2  
 
9- Quake 3 Arena  
 
10- DroneZ  
 
11- AquaMark 

  

 : فيما يلي نتائج اإلختبارات
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نالحظ من نتائج اإلختبارات التفوق الواضح للوحة األم القائمة على 
 مقابل باقي األطقم و يليها VIA Apollo KT266Aطقم الرقائق 

 .SiS 735اللوحة القائمة على طقم الرقائق 
  

بعد أن انتهينا من مقارنة أطقم الرقائق المختلفة الخاصة باللوحات األم 
لمعالجات أثلون و دورون سنبدأ إن شاء اهللا عقد مقارنة بين اللوحات 

قد آان ظقم رقائق األم القائمة على األطقم المختلفة و آما ال حظنا ف
VIA Apollo KT266A هو األفضل و لكن نظرا لعدم توفر 

لوحات من شرآات متعددة قائمة على هذا الطقم ألنه لم يتم إنتاجه اال 
قبل وقت قصير فسنؤجل عقد المقارنة بين اللوحات األم القائمة عليه 
الى حين توفر عدد ال بأس به من اللوحات من قبل المنتجين، أما في 
: الوقت الحالي فسنتناول المقارنة بين اللوحات المتوفرة حاليا لألطقم 

AMD 760 و VIA Apollo KT266 و SiS 735 . 
 

 AMDو سنبدأ إن شاء اهللا مع اللوحات األم القائمة على طقم الرقائق 
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760. 
  

 و التي AMD760فيما يلي اللوحات األم القائمة على طقم الرقائق 
 : هاسنجري المقارنة بين

 
FIC AD11  

 
 

MSI K7 Master  
 
 

ASUS A7M266  
 
 

Gigabyte 7DX  
 
 

EPOX EP-8K7A + 
 
 

AOpen MK7A  
 
 

Chaintech 7KJD  
 
  

 : فيما يلي مقارنة بين مواصفات اللوحات السابقة
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 : فيما يلي مواصفات الجهاز الذي سيستخدم في اإلختبارات
 
  AMD Athlon Thunderbird 1333 MHz:  المعالج -1
 
 Samsung Original PC2100 CAS2.5:  الذاآرة-2

2x128Mb DDR SDRAM  
 
 IBM Deskstar 75GXP 45Gb:  القرص الصلب-3

7200RPM Ultra ATA/100  
 
  NVIDIA GeForce3 64Mb:  بطاقة العرض-4
 
 Windows 2000 Professional:  نظام التشغيل-5
  

 : جرى على اللوحاتفيما يلي برامج اإلختبارات التي ست
 
1-BapCo & Mad Onion SysMark 2000 Internet 

Content Creation v1.0 patch 5  
 
2-BapCo & Mad Onion SysMark 2000 Office 

Productivity v1.0 patch 5  
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3-Ziff-Davis Media Business Winstone 2000 v1.0.1  
 
4-Ziff-Davis Media Content Creation Winstone 2000 

v1.0.1  
 
5- SPECviewperf v6.1.2 (OpenGL performance ( 
 
6- 3DSstudio MAX R3.1  
 
7- idSoftware Quake III Arena v1.17 (OpenGL 

performance ( 
 
8- Unreal Tournament v4.36 (Direct3D performance ( 
 
9- Rage Expendable Demo) Direct 3D performance ( 
 
10- MadOnion 3D Mark2001 (DirectX v8.0 

performance( 
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 : فيما يلي نتائج اإلختبارات
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511 

 

 
  

بعد أن انتهينا من تناول اللوحات األم القائمة على طقم الرقائق 
AMD760 ننتقل الى اللوحات المبنية على الطقم SiS735 حيث 
 : وحات التاليةستشارك الل
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1- Chaintech 7SID  
 

 
 

2- Elpina M830LR 
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3- MSI K735 Pro  
 

 
  

 : فيما يلي مقارنة بمواصفات اللوحات
 

 
  

 : فيما يلي برامج اإلختبارات التي ستجرى على اللوحات
 
1-BapCo & Mad Onion SysMark 2001 Internet 
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Content Creation  
 
2-BapCo & Mad Onion SysMark 2001 Office 

Productivity  
 
3-idSoftware Quake III Arena v1.17 demo001.dm3  
 
4-MadOnion 3Dmark 2001  
 
5-Ziff&Davis Business Winstone 2001  
 
6-Ziff&Davis Content Creation Winstone 2001  
 
7-SpecView Perf 6.1.2  
 
8-3D Studio MAX 3.1  
 
9-Expendable Demo version  
 
10-Unreal Tournament v4.36 

  
 : فيما يلي نتائج اإلختبارات
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 على المرآز األول بينما حصلت MSI K735 Proحصلت اللوحة 
 . على المرآز الثانيChaintech 7SIDاللوحة 
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 2000موسوعة ويندوز 
 

 ؟2000ما هو ويندوز 
 

و أحjjjدث نظjjjام تشjjjغيل مjjjن   هW2Kjjj أو 2000الوينjjjدزو :  الجjjjواب
 ، و آانjت تسjميته اإلبتدائيjة         NTميكروسوفت قjائم علjى تقنيjة ونjدوز          

NT 5.0 (New Technology (   لjjjن قبjjjاءها مjjم إنشjjjي تjjو الت
مجموعة من المبرمجين تحت إشjراف دييjف آjاتلر و الjذي انضjم الjى                

 و آان المسئول الرئيسي عن تصjميم الونjدوز          1988ميكروسوفت في   
NT دوزjjjام 2000 ونjjjالمميزات  32 نظjjjع بjjjل و يتمتjjjكل آامjjjت بشjjjب 
 :التالية

 
: التوافقيjjjjjjة فهjjjjjjjو متوافjjjjjjjق مjjjjjjع أنظمjjjjjjjة الملفjjjjjjjات التاليjjjjjjjة   -1

NTFS5,NTFS4,FAT16,FAT32  عjjjق مjjjه متوافjjjا أنjjjآم 
 MSDOS,WIN9X,NT4: أغلjjب البjjرامج المكتوبjjة ألنظمjjة 

 آمjjjا أنjjjه يعمjjjل مjjjع أنظمjjjة  POSIX وOS/2وبعjjjض بjjjرامج 
 الشبكةأخرى مثل يونيكس من خالل 

 
 x86يعمل هjذا النظjام مjع أغلjب المعالجjات الحديثjة مjن عائلjة                   -2

 و هنjjاك نسjjخ تعمjjل مjjع معالجjjات مjjن عjjائالت     amdإلنتjjل و 
 أخرى لشرآات أخرى 

 
 32يسjjتطيع هjjذا النظjjام أن يعمjjل فjjي جهjjاز يحتjjوي علjjى حتjjى     -3   

 معالج 
 

 نظام األمن فيه متطور و يتفوق على أي وندوز آخر-4   
 

مjjل مjjع عjjدد آبيjjر مjjن الشjjبكات و يjjدعم أغلjjب بروتوآjjوالت  يتعا-5   
 الشبكات

  
في هذا الوندوز يصبح انهيار النظام شبه مستحيل نتيجjة لتماسjكه            -6   

 الشديد
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يدعم هjذا النظjام جميjع لغjات العjالم تقريبjا بمjا فيهjا العربيjة دون                   -7   

الحاجjjة لشjjراء نسjjjخة خاصjjة     إال عنjjد الرغبjjjة فjjي تعريjjب قjjjوائم       
 وندوزال

 ؟ 2000ما هي أنواع وندوز 

1- Windows 2000 Professional يدعم حتى معالجين  

2-Windows 2000 Server معالجات 4 يدعم حتى  

3-Windows 2000 Advanced معالجات 8 يدعم  

4-Windows 2000 DataCenter Server   ىjدعم حتjي 
  معالج 64

 ؟ 2000ما هي مواصفات الجهاز الالزمة لتشغيل وندوز 

  على األقل 133 معالج بينتيوم -1

 256 أما مjع  128 ميجابايت ذاآرة آحد أدنى و يفضل       64 -2
فسيكون أسرع مjن أي ونjدوز آخjر مjع أي مقjدار مjن الjذاآرة            

 بروفيشjjنال أمjjا األنjjواع األخjjرى  2000هjjذا بالنسjjبة للونjjدوز 
  أو أآثر 256فيفضل أن تكون الذاآرة 

 ميجابايjjت 650ال تحتjjاج  بروفيشjjن2000لتنصjjيب ونjjدوز -3
 سjيرفر  2000مساحة فارغة على القرص الصلب أمjا ونjدوز         

  جيجا بايت 1فتحتاج الى 

  ؟ W2K و W9xما هي اإلختالفات في الواجهة بين 

 98 مشjjابهة لواجهjjة ونjjدوز 2000بشjjكل عjjام واجهjjة ونjjدوز 
 :  مع بعض اإلختالفات 5مع إنترنت إآسبلورر 
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 الفjأرة و الjذي مjن الممكjن      نالحظ وجود ظjل خلjف مؤشjر      -1
 إزالته أو إضافته بالذهاب الى 

CONTROL PANEL - <MOUSE - <
POINTERS  

 : مع وضع إشارة في المربع 

Enable pointer shadow  

 نالحظ أن القوائم تظهر بشكل متدرج مjن الفjراغ و للjتحكم      -2
بهذه الميزة إضغط على الزر األيمن للفأرة فjي أي مكjان علjى             

 Propertiesمكتب و اختر من القائمة التي تظهjر لjك        سطح ال 
 و ضjع إشjارة علjى       Effectsو من النافذة الجديjدة اذهjب الjى          

 المربع 

Use transition effects for menu and tooltips  

و ) Taskbar( نجد بعض الخواص الجديدة لشjريط المهjام       -3
التjjي مjjن الممكjjن الوصjjول اليهjjا بالضjjغط علjjى الjjزر األيمjjن    
للفأرة على شريط المهام و هو الشريط الذي يظهر أسفل سطح  

 و فjي    Propertiesالمكتب ، في القائمة التي تظهjر لjك اختjر            
 Start و فjjي خانjjة Advancedالنافjjذة الجديjjدة اذهjjب الjjى  

Menu Settings    نjطر مjة أسjستجد إمكانية إلضافة أو إزال 
عت إشjارة  قائمة إبدأ أو توسيع بعض المكونات ، فمثال إذا وض  

 ، فإنjك عنjدما تمjرر    Expand Control Panelعلjى مربjع   
 فjjي قائمjjة إبjjدأ سjjتنفتح Control Panelمؤشjjر الفjjأرة علjjى 

تضم جميع عناصر لوحة ) أو اليسار(قائمة أخرى على اليمين 
 التحكم و تستطيع الذهاب الى أي منها مباشرة من هناك 

أو  الjjjjى محjjjjرر السjjjjجل    Favoritesنالحjjjjظ إضjjjjافة قائمjjjjة    -3
Regedit  ذينjjjjjjرفين الjjjjjjتخدمين المحتjjjjjjاعد المسjjjjjjو يسjjjjjjو ه 

يستخدمون المحرر بانتظام ، حيث يساعدهم علjى حفjظ المواقjع            
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التي يعملjون عليهjا باسjتمرار فjي المحjرر ممjا يسjهل الوصjول                 
 اليها

 ؟ 2000آيف تنصب ويندوز 

  : 2000لديكم عدة طرق لتنصيب ويندوز 

 مjjع مراعjjاة 2000 باسjjتخدام القjjرص المضjjغوط لوينjjدوز  -1
 و ال تنسjjjjjوا أن تجعلjjjjjوا  Bootableأنjjjjjه يجjjjjjب أن يكjjjjjون   

السيديروم هو األول في اإلقالع عند تشjغيل الجهjاز ، و يمكjن       
التحكم في ذلك من خالل التغييjر فjي سjيتاب البيjوس فjي البنjد                 

Boot sequence بعد ذلك آل ما عليك هو أن تضع قرص ، 
غيل الجهاز و سjيعمل     الويندوز في مشغل السيديروم و تعيد تش      

 برنامج التنصيب تلقائيا و آل ما عليك هو اتباع اإلرشادات 

 في حال فشjل الطريقjة األولjى ألي سjبب اسjتخدم الطريقjة                -2
الثانية و هjي أنشjاء قjرص تشjغيل و لهjذا الغjرض تحتjاج الjى          

 ، و إلنشاء هذه األقjراص   1.44أربع أقراص لينة فارغة سعة      
 و تجjjjjjjده فjjjjjjي المجلjjjjjjد makeboot.exeاسjjjjjjتخدم الملjjjjjjف 

BOOTDISK     دوزjغوط للوينjرص المضjي القjد  2000 فjبع 
إنشjjjاء هjjjذه األقjjjراص ، ضjjjع القjjjرص األول و أعjjjد تشjjjغيل    
الجهjjjاز و سjjjيبدأ برنjjjامج التنصjjjيب بالعمjjjل و سjjjيطلب منjjjك   
األقjjراص واحjjدا تلjjjو اآلخjjر ، و ال تنسjjjى أن تضjjع القjjjرص     

 ) السيديروم( في المحرك 2000المضغوط للوندوز 

فjjjي حjjjال فشjjjل الطjjjرق السjjjابقة بإمكانjjjك تشjjjغيل الجهjjjاز   -3
باستخدام أي قرص تشغيل دوس مع دعم للقرص المضغوط و   

 i386 و الjذي تجjده داخjل المجلjد           winnt.exeشغل البرنامج   
  2000في القرص المضغوط للويندوز 

 أو W9xإذا آان لديك علjى الجهjاز نسjخة أخjرى لوينjدوز          -4
NT4  دوزjjjjjjيب وينjjjjjjم2000 فلتنصjjjjjjامج   قjjjjjjغيل الرنjjjjjjبتش 

setup.exe      دوزjjغوط للوينjjرص المضjjي القjjده فjjذي تجjjو ال 
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 و فjjي هjjذه الحالjjة سjjيكون لjjديك خيjjاران إمjjا أن تقjjوم      2000
 فjjوق الوينjjدوز القjjديم ، أو تنصjjيب  2000بتنصjjيب الوينjjدوز 

 بشjjكل مسjjتقل و فjjي هjjذه الحالjjة و بعjjد إنهjjاء  2000الوينjjدوز 
: ئمjة فيهjا خيjاران    التنصيب سيظهر لك عند تشjغيل الجهjاز قا        

 أو الويندوز القديم تختار منها النظام الذي تريد         2000ويندوز  
تشjjjغيله ، و هنjjjا لjjjدي مjjjال حظjjjة و هjjjي أنjjjه يفضjjjل أن تقjjjوم 

 على قسjم آخjر غيjر القسjم المنصjب        2000بتنصيب الويندوز   
عليه الونjدوز القjديم منعjا للتjداخل ، و إذا آنjت مضjطرا لjذلك             

 واحjjjد و لjjjم تjjjتمكن مjjjن تقسjjjيمه بjjjأن ال يكjjjون لjjjديك إال قسjjjم
 ، عنjدها قjد تجjد بعjض     Partition Magicباستخدام برنامج 

 في الوندوز القديم و Outlook Expressالمشاآل في تشغيل 
لحل هذه المشاآل سيكون عليك نسخ بعض الملفات من المجلjد     

Winnt\System32 دjjjjى المجلjjjjال Windows\System و 
 Outlook Expressلjjى للتعjjرف الjjى هjjذه الملفjjات اذهjjب ا 

<Help<About  يjjات التjjماء الملفjjة بأسjjتجد قائمjjاك سjjو هن 
 عليك نقلها 

 اإلنتقال من نظام 2000هل هناك حاجة عند تنصيب ويندوز 
  ؟ NTFS الى نظام FAT32الملفات 

هذا يعتمد على طبيعة استخدامك لجهjازك ، و آبدايjة يجjب أن      
مل بشكل أبطئ    يع NTFSتضع في اعتبارك أن نظام الملفات       

 و ذلjك ألن النظjام األول يحمjل الكثيjر مjن          FAT32من نظام   
البjjرامج فjjي الjjذاآرة ممjjا يسjjبب بطئjjا فjjي العمjjل ، لهjjذا يعتبjjر  

 األسjjرع و يحتjjاج الjjى ذاآjjرة أقjjل و مjjن هjjذا    FAT32نظjjام 
 يتفjjوق بالسjjرعة  FAT32 مjjع 2000المنطلjjق فjjإن وينjjدوز   

 فهjو  NTFSام  أو ويندوز مjي ، بالنسjبة لنظj        98على ويندوز   
األولjjى و هjjو أنjjه  :  مjjن نjjاحيتين FAT32يتفjjوق علjjى نظjjام  

نظام مستقر جدا و يكون ظهور أخطاء أو مشاآل فjي القjرص             
الصلب مع هذا النظام أمر شبه مستحيل آمjا أنjك تjتخلص مjن               

: الحاجة الى إعادة التشغيل آلما نصjبت برنامجjا جديjدا ، ثانيjا             
 النظjام ممتjازا فكjل ملفاتjه         يعتبر مقدار األمان الذي يوفره هjذا      

 Windows بjjت وبعjjد تنصjjيب 56 أو 40تكjjون مشjjفرة ب 
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2000 strong security pack   ىjول علj128 ممكن الحص 
 بت تشفير و يمكن تنصيب البرنامج السابق من هذا الموقع 

http://www.microsoft.com/windows2000/dow
nloads/recommended/encryption/default.asp  

 هذا التشفير ستطمئن الى أن بياناتك في أمان إن آان هذا         و مع 
 األمر مهما بالنسبة لك 

  و آيف يعمل ؟ NTFSما هو نظام الملفات 

 تjjم تطjjويره مjjن نظjjام الملفjjات السjjابق   NTFSنظjjام الملفjjات 
HPFS     و الذي طورته IBM   و Microsoft     غيلjام التشjلنظ 
OS/2      دوزjع وينjه مjل فيjدأ العمjو ب NT 3.1  يjو 1993 ف ، 

 : نظام الملفات هذا يتمتع بالميزات التالية

نظريjا يسjتطيع العمjل      (العمل مع األقراص الصjلبة الكبيjرة        -1
و ذلjjjك نتيجjjjة )  تيرابايjjjت16،777،216مjjjع قjjjرص حجمjjjه  

  بايت فقط 512لصغر حجم الكالستر لديه و الذي يبلغ 

 يحتjjjوي علjjjى نسjjjختين   NTFSفنظjjjام الملفjjjات  : الثبjjjات -2
 و تسjjjمى آjjjل نسjjjخة منهjjjا   FATظjjjام الملفjjjات  مشjjjابهتين لن

MFT(Master File Table (     ، اتjدة البيانjبه قاعjو يشjو ه
 bad نتيجjة لظهjور   MFTفإذا تشوهت النسخة األصjلية مjن   

sector          خةjفإن النظام عند التشغيل التالي للجهاز يستخدم النس 
 و ينشئ تلقائيا نسخة جديدة مع األخذ بعين    MFTاألخرى من   

وجود الباد سيكتر ، لهذا فإن هذا النظjام يضjمن حفjظ      اإلعتبار  
 البيانات من الضياع أو الخراب 

  األمان و الذي يضمنه التشفير عالي المستوى -3

 ضjjغظ البيانjjات فهjjذا النظjjام يسjjمح لjjك بضjjغظ الملفjjات أو  -4
المجلjjدات و تصjjغير حجمهjjا بشjjكل ملحjjوظ دون الحاجjjة الjjى   

  DriveSpaceضغط القرص آامال آما في 
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 و الذي ISO Unicodeو من المميزات الممتازة دعمه لل -5
 بت لترميز آل حرف أو رمز و لjيس آمjا            16يسمح باستخدام   

 بjjت فقjjط ، و هjjذا يعنjjي  7 أو 8 و الjjذي يسjjتخدم ASCIIفjjي 
باختصjjار أنjjك تسjjتطيع تسjjمية ملفاتjjك بjjأي لغjjة آانjjت حتjjى       

 Code Pageالصينية دون الحاجة الى تغيير صفحة الترميjز  
  W9xآما في الدوس و 

 على القرص 2000آيف نخفض الحجم الذي تشغله الويندوز 
 الصلب؟ 

بعد إتمام التنصيب هناك بعض المجلدات التي تستطيع إزالتهjا           
دون خjjوف و ذلjjك فjjي حالjjة آنjjت تمتلjjك القjjرص المضjjغوط    

 :  و هي المجلدات التالية2000للويندوز 

 winnt\driverل و آل محتوياته و تجده داخi386 j مجلد -1
cache       يjjزة التjjغالت األجهjjة مشjjوي آافjjد يحتjjذا المجلjjو ه 

تملكهjjا و التjjي ال تملكهjjا ، و عنjjدما تحتjjاج الjjى إضjjافة جهjjاز   
جديjد الjjى آمبيjوترك بعjjد محjjو المجلjد السjjابق سjيكون آjjل مjjا     

 و منjjه 2000عليjjك هjjو إدخjjال القjjرص المضjjغوط للوينjjدوز   
 تستطيع تنزيل المشغالت الضرورية 

 Winnt و تجjده داخjل مجلjد         ServicePackFilesجلد  الم-2
 على Service Pack 1طبعا هذا في حالة أنك قمت بتنصيب 

  2000الويندوز 

و تجjjjjjده فjjjjjي  $ NtServicePackUninstall$المجلjjjjjد -3
 و هjjjذا أيضjjjا فjjjي حالjjjة أنjjjك قمjjjت بتنصjjjيب  Winntالمجلjjjد 

Service Pack 1 2000 على الويندوز  

 FAT32ص ما من نظام الملفات هل من الممكن تحويل قر
  بدون فقد البيانات ؟ NTFSالى 

 : نعم هذا ممكن بطريقتين
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 و CONVERT c: /FS:NTFS [/v[ باسjتخدام األمjر   -1
التحويjjjل سjjjيتم بعjjjد إعjjjادة التشjjjغيل دون فقjjjد ألي بيانjjjات ،      

 ممكن و لكنك في هذه FAT الى NTFSالتحويل العكسي من 
 لقرص الحالة ستفقد أي بيانات على ا

 Partition Magic 6.0 الطريقة الثانية باستخدام برنامج -2
 و هذا البرنامج يسمح بالتحويل في اإلتجاهين دون فقد للبيانات 

 ؟ 2000 للويندوز Service Pack 1من أين أستطيع تحميل 

 بالنسبة للنسخة اإلنجليزية تستطيع تحميلها من هذا الموقع 

http://download.microsoft.com/download/win2
000platform/SP/SP1/NT5/EN-

US/sp1network.exe  

http://download.microsoft.com/download/win2
000platform/SP/SP1/NT5/AR/sp1network.exe  

الموقع الثاني في إضافتي السjابقة هjو لتحميjل النسjخة العربيjة           
  2000 للويندوز Service Pack 1من 

 ؟ 2000 للويندوز Service Pack 1هل هناك حاجة لتنصيب

تنصjjيبك لهjjذه اإلضjjافة ستسjjاعدك آثيjjرا إن آنjjت تعمjjل مjjن      
 2000خالل الشبكة فهي تحل بعضا من المشاآل في الويندوز 

فjjي تعاملjjه مjjع الشjjبكات ، أمjjا إن آنjjت مسjjتخدما منزليjjا فقjjد      
تحتاجه إن لم تتمكن من تشغيل بعض األلعاب أو البرامج غيjر   

 ، قjد تحjل المشjكلة بعjد تنصjيبك            2000ندوز  المتوافقة مع الوي  
 لهذه اإلضافات 

 على قرص صلب و أريد أن أنقل جميع 2000لدي ويندوز 
 الى قرص 2000محتويات القرص الصلب بما فيه الويندوز 
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جديد دون أن أقوم بإعادة تنصيب الويندوز و باقي البرامج 
 من جديد ماذا افعل؟ 

القjjديم و الجديjjد مjjع األخjjذ أوال قjjم بتشjjغيل الجهjjاز بالقرصjjين 
 و القjjرص Masterبعjjين اإلعتبjjار أن يكjjون القjjرص القjjديم    

  Slaveالجديد 

ثانيjjا بعjjد تشjjغيل الجهjjاز و الjjدخول الjjى الوينjjدوز القjjديم قjjم        
 و اختjر أمjر النسjخ    Norton Ghost 2001بتشjغيل برنjامج   

Disk to Disk ديم وjjjرص القjjjك األول القjjjدد الديسjjjو تح 
لقرص الجديد ستأخذ العملية و قتا قصيرا نسبيا        الديسك الثاني ا  

بعjjد انتهjjاء العمليjjة اضjjغط علjjى  )  جيجjjا خjjالل ربjjع سjjاعة3(
Reset Computer     ابقjامج السjي البرنjدها فjيس  (  و تجjو ل

عنjjjد بjjjدء إعjjjادة التشjjjغيل أطفjjjئ  )  فjjjي الكمبيjjjوترResetزر 
 و Masterالجهاز أزل القرص القديم و اجعل القرص الجديjد         

ل الجهjjاز و سjjيعمل آjjل شjjيئ إن شjjاء اهللا دون أي    أعjjد تشjjغي 
 علjى القjرص الجديjد آمjا لjو       2000مشاآل وسيعمل الويندوز    

 آان على القرص القديم 

 ألني ال أحتاجها و 2000أود إزالة بعض مكونات ويندوز 
 ADD/Removeلكني ال أجد هذه المكونات في قسم 

Programs الموجودة في Control Panel ماذا أفعل؟  

 فjjjjjjي قسjjjjjjم 2000لكjjjjjjي تظهjjjjjjر آjjjjjjل مكونjjjjjjات وينjjjjjjدوز  
ADD/Remove Programs مهjjjjف اسjjjjن ملjjjjث عjjjjابح 

sysoc.inf     لjتجده داخ Winnt\inf          ي أيjف فjذا الملjتح هjاف 
 و ابحjjjث عjjjن آjjjل آلمjjjة   Notepadمحjjjرر نصjjjوص مثjjjل   

HIDE   أو hide       دهاjف و بعjظ الملjم احفjفي الملف و امحها ث 
 ADD/Remove فjي  2000سjتظهر آjل مكونjات وينjدوز     

Programs و ستستطيع إزالة ما تريد منها  
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 My يفتح داخل المجلد Windows Explorerعندما أشغل 
Documents ماذا أفعل لكي يفتح مباشرة داخل c:\ ؟  

 لjjjjل  shortcutإضjjjjغط علjjjjى الjjjjزر األيمjjjjن للفjjjjأرة علjjjjى      
Windows Explorer  ىjjب الjjواذه Properties رjjو غي 

target نjjjjjjjjjjم %SystemRoot%explorer.exe ىjjjjjjjjjjال 
SystemRoot%explorer.scf    و اضغط OK      لjذا آjو هك 

  Cمرة ستفتح اإلآسبلورر سيفتح مباشرة من 

 فاضjغط  My Computerأمjا إذا أردت أن يفjتح إبتjداءا مjن     
 علjjى لوحjjة  E و الحjjرف winفjjي و قjjت واحjjد علjjى مفتjjاح    

 المفاتيح 

 ؟ 2000آيف أسرع ظهور القوائم في واجهة ويندوز 

 بعjد  Regedit ثjم اآتjب    Run ثjم    Startذهب الjى    لعمل ذلك ا  
 ذلك اذهب الى 

HKEY_CURRENT_USER - <Control Panel 
- <Desktop  

 هناك ستجد في النافذة اليمنى المفتاح 

MenuShowDelay  هjjjjتكون قيمتjjjjة  400 و سjjjjي ثانيjjjjميلل 
  0غيرها الى 

 و هكذا ستسرع ظهور القوائم 

غيل البرامج و أحرر ماذا أستطيع أن أفعل أيضا ألسرع تش
 جزءا من الذاآرة؟ 

 و  Dr.Watsonلفعل ذلك تستطيع إيقاف عمjل البjريمج         :أوال  
الذي يقوم في حالة أن سبب أحد البرامج مشكلة ما ، أن يقترح              
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عليjjك إيقjjاف تشjjغيل البرنjjامج صjjاحب المشjjكلة و يقjjوم بعمjjل  
تقريjjر عjjن المشjjكلة و سjjببها و غالبjjا مjjا يكjjون التقريjjر غيjjر     

 للمستخدم العادي ، فإذا آنت تظن آما أظن أنjا ، أنjه ال     مفهوما
 ثjjjم اآتjjjب  Run ثjjjم Startحاجjjjة لهjjjذه الميjjjزة فاذهjjjب الjjjى    

Regedit بعد ذلك اذهب الى  

HKEY_LOCAL_MACHINE - <SOFTWARE 
- <Microsoft - <Windows NT - <

CurrentVersion 

  و سترتاح من هذه الميزة AeDebug و هناك امحو المجلد 

 ال 2000هنjjاك بعjjض الخjjدمات التjjي يقjjدمها الوينjjدوز  : انيjjا ث
يحتاجها المستخدم الذي ال يعمjل مjن خjالل شjبكة إليقjاف هjذه        

 ثjjم الjjى  Computer Managementالخjjدمات اذهjjب الjjى  
 للخدمات التي ال تحتاجها و Disable و اختر Servicesقسم 

 ألمjر  أنا أقترح إيقاف هذه الخدمات لمن ال يعمل على شبكة أو      
 : آخر سأذآره 

1- Print Spooler  ديكjjن لjjم يكjjإذا لjjة فjjرع الطباعjjذا يسjjه 
 طابعة تستطيع التخلي عنه 

2- Task Scheduler  ي أيjjامج فjjغيل أي برنjjه تشjjو مهمت 
 وقت محدد، أنت تحدده فإذا آنت ال تحتاج هذه الميزة أوقفها 

3- Messenger       ديرjلها مjيرسل و يستقبل الرسائل التي يرس 
 بكة فإذا آنت ال تملك شبكة فال حاجة له الش

4-Computer Browser  بكةjيحدث قائمة األجهزة على الش 
 الداخلية فإذا آنت ال تملك شبكة فال حاجة له 

5-Remote Registry Service للتحكم بمحرر السجل من 
قبل مدير الشبكة من خالل جهاز آخر على الشبكة فإذا آنت ال             

 ه تملك شبكة فال حاجة ل
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6-Telnet إذا آنت ال تعرف ما هذا فأنت لن تحتاج له  

7-Uninterruptible power supply    زودjل مjتحكم بعمjي 
فإذا آنت ال تملك هذا الجهاز فjال      ) UPS(الطاقة غير المنقطع    

 حاجة لهذه الخدمة 

أردت أن أشغل اإلنترنت مباشرة تلقائيا مع بدء تشغيل 
 Startنت إآسبلورر الى  فقمت بإضافة اإلنتر2000الوندوز 

Up و لكن المشكلة أن برنامج اإلتصال يتأخر في الظهور 
 ماذا أفعل ألسرع ظهوره ؟ 

 اذهب الى

 Control Panel - <Administrative Tools - <
Services  

 ثم ابحث عن هذه الخدمات 

Remote Access Connection Manager 
Telephony   وفي Properties       دjذه الخjن هjد    لكل مjمات تأآ

 و الjjذي يحjjدد تشjjغيل هjjذه الخjjدمات Automaticمjjن اختيjjار 
  2000مباشرة مع بدء تشغيل الويندوز

 

 و الذي المفروض أن يوقف عمل ATXجهازي يدعم 
الجهاز تلقائيا بعد أيقاف تشغيل الويندوز ، و لكن مع الويندوز 

 ال يتوقف الجهاز عن العمل تلقائيا بعد إيقافي لتشغيل 2000
  ، ماذا أفعل لحل هذه المشكلة؟ 2000ندوز الوي

 اذهب الى: أوال 

 Control Panel - <Power Options - <APM  



 

534 

 و تأآد من وجود إشارة على 

Enable Advanced Power management support  

  و اذهب الى Regeditشغل : ثانيا

HKEY_LOCAL_MACHINE - <SOFTWARE 
- <Microsoft - <Windows NT - <

CurrentVersion - <Winlogon  

و تأآjjjjjjjjjjjjjjjjjد مjjjjjjjjjjjjjjjjjن جعjjjjjjjjjjjjjjjjjل قيمjjjjjjjjjjjjjjjjjة المفتjjjjjjjjjjjjjjjjjاح 
PowerdownAfterShutdown 1 يساوي  

 موصول بمنفذ الطابعة Iomega Zip Driveلدي جهاز 
LPT دون جدوى  2000 حاولت مرارا تشغيله على الويندوز 

 ماذا أفعل لحل هذه المشكلة ؟ 

 Properties و اذهjjب الjjى Device Managerاذهjjب الjjى 
 و ضjjع عالمjjة Port Settings ثjjم الjjى LPTلمنفjjذ الطابعjjة 

 ، Enable legacy Plug and Play detectionعلjى  
 موصjjjال و مشjjjغال فسjjjيتم تنصjjjيب  Zip driveاآلن إذا آjjjان 

 الملفات الضرورية لتشغيله تلقائيا 

 ، عندما أفتح NTFS مع نظام الملفات 2000عندي ويندوز 
، يمر وقت طويل قبل أن  ثيرةأي مجلد يحتوي على ملفات آ

 يفتح المجلد، ماذا أفعل لحل هذه المشكلة ؟ 

 اذهب الى 

Start<Run  

  اذهب الىRegeditأآتب 
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 HKEY_LOCAL_MACHINE - <SYSTEM - <
CurrentControlSet - <Control - <FileSystem  

 Edit-<New-<DWORDاآلن مjjن القائمjjة اذهjjب الjjى    
Value jjد علjjاح جديjjيظهر مفتjjذة   سjjن نافjjرى مjjة األخjjى الجه

البرنjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjامج غيjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjر اسjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjمه الjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjى 
NtfsDisableLastAccessUpdate هjjjjjjغط عليjjjjjjم اضjjjjjjث 

 اآلن سjتفتح المجلjدات   OK ثم اضjغط  1مرتين و اآتب القيمة    
 بشكل أسرع 

 آيف أوقف التشغيل التلقائي لمحرك القرص المضغوط؟ 

 : لديك حالن

مضjغوط   األيسر أثناء إدخال القjرص ال     Shift اضغط على    -1
 للمحرك 

  اذهب الى Regedit أآتب Start<Run اذهب الى -2

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ 
CurrentControlSet \ Services \ CDRom  

علjjى الجهjjة األخjjرى مjjن نافjjذة البرنjjامج اضjjغط مjjرتين علjjى   
  OK ثم اضغط 0 الى 1 وغير قيمته من Autorunالمفتاح 

ن أرقام الهاتف التي مزودي لإلنترنت يمتلك مجموعة م
اتصل بها للوصول الى اإلنترنت ، هل أستطيع جعل الويندوز 

  إذا وجد أحدها مشغوال أن يتصل بآخر تلقائيا؟ 2000

 Network and Dial-Up connectionsاذهjjjjب الjjjjى  
وهناك اضغط على الزر األيمن للفأرة على اختصار اإلتصjال         

في النافذة الجديjدة   Propertiesو من القائمة التي تظهر اختر   
 تجjjjjjد Phone number و مقابjjjjjل Generalفjjjjjي قسjjjjjم 
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Alternates  عjjل جميjjدة أدخjjذة الجديjjي النافjjه و فjjغط عليjjاض 
أرقام الهاتف للمزود وهكذا سيتم اإلتصال تلقائيا بjالرقم التjالي           

 إذا آان الرقم السابق مشغوال 

  ؟ و ما هو عمله؟ Task Managerما هو 

Task Manager   نjو مjدوز    هjم أدوات وينjو  2000أهjوه، 
مخصjjjص للjjjتحكم بعمjjjل المعjjjالج، مjjjن الممكjjjن تشjjjغيله إمjjjا    

 أو اختيjjjاره بعjjjد الضjjjغط Ctrl+Shift+Escبالضjjjغط علjjjى 
 أو اختياره من القائمjة التjي تظهjر بعjد        Ctrl+Alt+Delعلى  

  Taskbarالضغط على الزر األيمن للفأرة على شريط المهام 

Task Manager أقسام  ينقسم الى ثالث : 

 و الjjjذي يبjjjين مقjjjدار انشjjjغال   Performance: القسjjjم األول
المعjjjjالج و الjjjjذاآرة فjjjjي الوقjjjjت الحقيقjjjjي و مقjjjjدار الjjjjذاآرة   
اإلفتراضjjية المشjjغولة و الحjjرة هjjذه المعلومjjات تفيjjدك عنjjدما   
تريjjد أن تعjjرف العامjjل المسjjئول عjjن وقjjوع الجهjjاز فjjي حالjjة  

 عنق الزجاجة 

ي يبjين الملفjات او العمليjات و          والذ Processes: القسم الثاني 
البريمجjjات التjjي تشjjغل الjjذاآرة فjjي الوقjjت الحقيقjjي و المقjjدار 
الذي يشغله آل بريمج من الذاآرة ، ومن هنا تستطيع إيقاف ما 
شjjئت منهjjا اال مjjا يحتاجjjه الوينjjدوز فjjي عملjjه فلjjن يسjjمح لjjك    
بإيقافه ، و إذا آjان لjديك أآثjر مjن معjالج تسjتطيع مjن هنjا أن                     

 غيل بريمج ما من معالج الى معالج آخر تنقل تش

 و يبين البرامج التي تشغلها في       Applications: القسم الثالث 
ذلjjك الوقjjت وحالتهjjا إن آانjjت تعمjjل أو ال تسjjتجيب ألوامjjرك   

> - File( فتستطيع أيقافها ، آما تستطيع تشغيل بjرامج جديjدة  
New task (Run 
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 آل منهما  و98 و ويندوز 2000عندي على جهازي ويندوز 
في قسم مستقل من القرص الصلب ، و المشكلة هي أن 

 عندما يتفحص القرص للبحث عن األخطاء ، 2000الويندوز 
يقوم بتفحص آل أجزاء القرص الصلب و أحيانا يتعامل مع 

 على أنها ملفات معطوبة ، ماذا أفعل 98بعض ملفات ويندوز 
 به من  يتفحص فقط الجزء الخاص2000لكي أجعل الويندوز 

 القرص الصلب؟ 

  و هناك اذهب الى Start -<Run -<Regeditاذهب الى 

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ 
CurrentControlSet \ Control \ Session Manager  

على الجهة األخرى من النافذة قم بالضغط مرتين على المفتاح          
BootExecute  

الحjjرف الjjى * غيjjر "*" ،  *"autocheck"و هنjjاك سjjتجد  
  2000الذي يمثل القسم الذي يحتوي على الويندوز 

وهو  (pagefile.sysأالحظ في جهازي أن حجم الملف 
يتضخم ، ماذا أفعل لكي ) المسئول عن الذاآرة اإلفتراضية 

 يقوم بتفريغ محتويات هذا الملف آل 2000أجعل الويندوز 
 مرة أوقف تشغيل الجهاز؟ 

  و هناك اذهب الى Start -<Run -<Regeditاذهب الى 

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ 
CurrentControlSet \ Control \ Session Manager 

\ Memory Management  

 Edit -<New -<DWORDاآلن مjن القائمjة اذهjب الjى     
Value  دjjjjjjjjjjjjjاح الجديjjjjjjjjjjjjjم المفتjjjjjjjjjjjjjي اسjjjjjjjjjjjjjب فjjjjjjjjjjjjjاآت 
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ClearPageFileAtShutdown         رتين وjه مjثم ا ضغط علي 
  00000001اجعل قيمته 

  ماذا أفعل؟ 2000جهازي يرفض الدخول على نظام الويندوز 

حسنا أوال تعال بنjا نjؤمن أنفسjنا مjن الوقjوع فjي هjذه المشjكلة          
فالوقاية خير من العالج ، فلنفترض بدايjة أن الجهjاز مjا يjزال                

 : يعمل جيدا و للوقاية من هذه المشكلة 

 و الjjjjjjjjjذي تجjjjjjjjjjده داخjjjjjjjjjل  Config انسjjjjjjjjjخ المجلjjjjjjjjjد -1
WINNT\System32           دjقم بنسخه الى أي مكان آمن و عن ، 

حدوث أي مشكلة قم بكjل بسjاطة بإعjادة نسjخ هjذا المجلjد الjى              
 مكانه و سيكون هذا األمر آفيال بحل أغلب المشاآل 

 نفتjjرض أنjjك لjjم تjjؤمن نفسjjك مjjن قبjjل ووقعjjت فjjي هjjذه         -2
 Boot Diskالمشكلة ، في هذه الحالة شغل جهازك باسjتخدام  

رص مضغوط أو أربع أقراص لينة و طريقة      و هذا إما يكون ق    
إنشاءها إن لم تكن موجودة لديك ، سبق أن شرحتها فjي سjؤال      
سjjjjابق ، اآلن بعjjjjد دخولjjjjك علjjjjى القjjjjرص التشjjjjغيلي اختjjjjر   

Recovery console  رjjjذة األوامjjjيوجهك لنافjjjذي سjjjو ال  
 أو األمjjر fixbootشjjبيهة بالjjدوس مjjن هنjjاك اسjjتخدم األمjjر    

fixmbrلحانjjjذان يصjjjو الل  master boot record اjjjم ، 
  لتشغيل Boot Diskرأيكم اآلن بأن نوفر عليكم الدخول الى 

Recovery console يjjjة التjjjى القائمjjjافته الjjjك بإضjjjو ذل  
 ، لعمل ذلك أدخل علjى       2000تظهر عند بدء تشغيل الويندوز      

الjjjjذي نصjjjjبت منjjjjه   (2000القjjjjرص المضjjjjغوط للوينjjjjدوز  
 و اآتjب    i386لى المجلjد    اآلن ادخل ع  ) الويندوز على جهازك  

  و سيقوم بعمل الالزم winnt32.exe /cmdconsاألمر 

إذا لjjم تjjنجح الطريقjjة السjjابقة فjjاتبع نفjjس الخطjjوات و لكjjن   -3
 Recovery بjدال مjن   Emergency Repair Diskاختjر  

console     كjjب عليjjوة يجjjذه الخطjjن هjjتفادة مjjن لإلسjjو لك ،  
 إعداد بعض األمور مسبقا ،
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  اذهب الىEmergency Repair Disk إلنشاء 

 Start - <Programs - <Accessories - <System 
Tools - <Backup  

 و Emergency Repair Diskوهنjjاك ضjjع عالمjjة علjjى 
عنjjjدها سjjjتخزن المعلومjjjات الالزمjjjة إلصjjjالح األخطjjjاء فjjjي  

Winnt/repair و اآلن عندما تشغل ، Boot Diskو تختار  

 Emergency Repair Disk 

 م إصالح األعطاب تلقائيا سيت

 config.sys و الملف autoexec.batهل هناك شبيه لللفات 
  ؟ 2000في نظام ويندوز 

 الملفjjjjjjان Winnt\System32نعjjjjjjم تجjjjjjjد داخjjjjjjل المجلjjjjjjد  
autoexec.nt و config.nt  ةjjjjنفس مهمjjjjان بjjjjا يقومjjjjو هم 

 في أنظمjة الوينjدوز      config.sys و   autoexec.batالملفات  
 السابقة 

شكلة في الدخول الى اإلنترنت ، و قد راجعت آل عندي م
شيئ و ال يبدو أن هناك أي مشكلة و لكني آلما أتصل 
 باإلنترنت يفصل المودم اإلتصال مباشرة ؟ ماذا أفعل؟ 

 اذهب الى

 Network and  Dial-Up connections 

 و هنjjjاك اضjjjغط علjjjى الjjjزر األيمjjjن للفjjjأرة علjjjى اختصjjjار    
 و هنjاك    Propertiesتي تظهر اختjر     اإلتصال و من القائمة ال    

 و أزل Settings و اضjjغط علjjى  Networkingاذهjjب الjjى  
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 حيjjث أن بعjjض Enable LCP extensionsاإلشjjارة مjjن 
 السيرفرات القديمة نوعا ما ،ال تدعم هذه الميزة 

 يسمح بالدخول على اإلنترنت 2000سمعت أن الويندوز 
 و خطي باستخدام حساب واحد و لكن باستعمال مودمين

هاتف مما يضاعف سرعة البث ، آيف أتأآد من أن الويندوز 
 لدي يدعم هذه الميزة؟ 

 اذهب الى

 Network and Dial-Up connections 

 و هنjjjاك اضjjjغط علjjjى الjjjزر األيمjjjن للفjjjأرة علjjjى اختصjjjار    
 و هنjاك    Propertiesاإلتصال و من القائمة التي تظهر اختjر         

 و تأآjjد Settings و اضjjغط علjjى Networkingاذهjjب الjjى 
 من وجود اإلشارة على

 Negotiate Multi-link for single link 
connections  

هل أ ستطيع أن أسمح للمستخدمين في الشبكة الداخلية معي 
أن يتصلوا باإلنترنت عن طريق المودم الموصل الى جهازي 

 ؟ 

 نعم تستطيع اذهب الى

 Network and Dial-Up connections  

ضjjjغط علjjjى الjjjزر األيمjjjن للفjjjأرة علjjjى اختصjjjار     و هنjjjاك ا
 و هنjاك    Propertiesاإلتصال و من القائمة التي تظهر اختjر         

  و ضع إشارة علىSharingاذهب الى 
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 Enable Internet Connection Sharing for this 
connection 

 لتسjjjjjمح Enable on-demand dialing وا ختjjjjjر 
 أجهjزتهم، و اجعjل      للمستخدمين اإلتصال باستخدام المودم مjن     

IP address  يjjjبكة فjjjللش Properties لjjjل Internet 
Protocol) TCP/IP ( ذاjjزة 192.168.0.1هكjjي أجهjjو ف ، 

المستخدمين اآلخرين ال داعي لتغيير أي شيئ مادامjت الشjبكة         
 و فjjjي TCP/IPتعمjjjل آمjjjا يجjjjب سjjjوى إضjjjافة البرتكjjjول    

اإلنترنjjjت إآسjjjبلورر نختjjjار أن يكjjjون اإلتصjjjال عjjjن طريjjjق 
  LAN connectionالشبكة 

 من نفس Boot Diskهل أ ستطيع إنشاء قرص إقالع 
 حيث أنني ال أملك القرص المضغوط 2000الويندوز 
  ؟ 2000للويندوز 

نعم تسjتطيع و ذلjك بنسjخ الملفjات التاليjة مjن المجلjد الجjذري                  
 :  الى قرص لين فارغ \:cوهو غلبا 

Ntdlr  

Ntdetect.com  

Boot.ini  

 و لكنه خالي  2000كون لديك قرص إقالع للويندوز      وهكذا سي 
 من خيارات إلصالح أخطاء النظام 

 Safe في نمط األمان 2000آيف أستطيع تشغيل الويندوز 
Mode ؟ و ما هي الخيارات المتوفرة لدي؟  

 و سjjjتظهر لjjjديك F8عنjjjد بjjjدء تشjjjغيل النظjjjام اضjjjغط علjjjى  
 : الخيارات التالية
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Safe Mode : غيلjjjمح بتشjjjو يسjjjدوز وهjjjع 2000 الوينjjjم 
المشjغالت األساسjjية الالزمjjة لتحميjjل نظjjام التشjjغيل فقjjط دون  

 أي من مكونات الشبكة 

Safe Mode with Networking :     ابقjار السjس الخيjنف
 مع دعم مكونات الشبكة 

Safe Mode with Command Prompt :    ذاjغل هjيش
  في نمط األمان و بعد تسجيل الjدخول ،      2000الخيار الويدوز   

 تفتح نافذة األوامر بدال من شاشة سطح المكتب 

Enable boot logging :  دوزjjغل الوينjjغيال 2000يشjjتش 
طبيعيjjjjا و لكنjjjjه يكتjjjjب آjjjjل خطjjjjوات التشjjjjغيل فjjjjي الملjjjjف   

ntbtlog.txt و الموجود داخل مجلد Winnt  

Enable VGA Mode :    دوزjغل الوينjتخدام  2000يشjباس 
VGA 16-color 640x480 أمينjتوى    من أجل تjى مسjأعل 
 من التوافقية مع بطاقات الفيديو 

Last Known Good Configuration :    دوزjغل الوينjيش
 ، و   Registry باستخدام آخر نسخة صالحة من السجل      2000

 العمjل بعjد إضjافة       2000هذا الخيار مفيد إذا رفjض الوينjدوز         
 برامج أو مشغالت جديدة 

Debugging Mode :  دjو 2000وز يشغل هذا الخيار الوين 
يقjjوم بإرسjjال معلومjjات التنقjjيح عبjjر البوابjjة التسلسjjلية الjjى        
حاسب آخر و هو مفيد في حالjة وجjود مشjكلة مستعصjية مثjل       

stop error  

 بفترة توقفت بعض برامج 2000بعد تنصيبي للويندوز 
 الويندوز عن العمل ، ماذا أفعل لحل هذه المشكلة؟ 

  اآتب وCommand lineاذهب الى محث األوامر 
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 sfc.exe /scannow  اتjjjتفحص ملفjjjر بjjjذا األمjjjيقوم هjjjس 
الوينjjدوز و اسjjتبدال المعطjjوب منهjjا و قjjد يطلjjب منjjك إدخjjال   

 فjjjي محjjjرك األقjjjراص  2000القjjjرص المضjjjغوط للوينjjjدوز  
 لينسخ منه الملفات المطلوبة 

  ؟ Ultra DMA يدعم 2000آيف أجعل الويندوز 

 اذهب الى

 My Computer - <Properties - <Hardware - <
Device Manager - <IDE ATA/ATAPI 

controllers - <Primary(Secondary) IDE 
Channel - <Properties - <Advanced Settings  

 Ultra إذا آjjان Current Transfer Modeأنظjjر الjjى 
DMA Mode         ذلكjن آjم يكjإن لjايرام ، فjى مjيء علjل شjفك 

 DMA, if الوضjjjjع Transfer Modeفjjjاختر مjjjjن  
available و أعد تشغيل الجهاز  

 إذا آjان لjديك فjي    2000و هنا بإمكانك تسريع إقالع الويندوز   
 :  متصل جهاز واحد و ليس اثنان بعمل التالي IDEأي قناة 

 IDEأوقف ميزة التعرف اآللي على األجهزة المتصjلة بالقنjاة           
التي تعرف أنه متصjل بهjا جهjاز واحjد فقjط ، و ذلjك باختيjار                 

None  لjjjل Device Type  يjjjده فjjjjوتج Advanced 
settings  لjل Primary (secondary) IDE channel 

properties في Device manager  
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 تتوقف باقي LPTعندما أطبع على الطابعة الموصلة بالمنفذ 
، % 100البرامج عن العمل و يصبح الحمل على المعالج 

 ماذا أفعل لحل هذه المشكلة ؟ 

 Use any interrupt assigned to theضع إشjارة علjى   
port في Port Settings في Properties لل LPT  

 يدعم تشغيل شاشتي 2000آيف أستطيع أن أجعل الويندوز 
 عرض ؟ 

 Integrated للبيjjjوس و فjjjي قسjjjم setupأوال اذهjjjب الjjjى 
Peripheralsاختر  

 Init Display First - PCI  

غل أوال فلjن   هjو مjن يشjت   AGPألتك إن جعلت الفيjديو آjارت       
 هjذا طبعjا   PCIيتعرف الويندوز على الفيديو آارت من النوع    

 ، أما إن PCI و   AGPعلى افتراض أن لديك آرتين من نوع        
 فjjال مشjjكلة ، اآلن بعjjد تشjjغيل    PCIآjjان الكرتjjان مjjن نjjوع    

 سيتعرف على الكرتين و سينصب المشjغالت        2000الويندوز  
كjjjرتين و  الDisplay Propertiesالالزمjjjة و سjjjتجد فjjjي   

تستطيع أن تجعل لكل آارت خواص مختلفة عن اآلخر حسjب       
 الشاشة الموصل إليها 

أريد تشغيل األقراص الصوتية على السيديروم بحيث يخرج 
الصوت من آارت الصوت و لكني ليس لدي الكيبل الذي 

يربط السيديروم بكارت الصوت هل هناك حل آخر بدون هذا 
 الكيبل؟ 

ل الصوت من السjيديروم عjن طريjق          يسمح بنق  2000ويندوز  
 وذلك بتحويله الjى شjكل رقمjي ، لفعjل ذلjك اذهjب               IDEآيبل  
 ضjjع CD لjل  Properties و فjjي Device Managerالjى  
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-Enable Digital CD-Audio for this CDإشارة على 
ROM device  

 يبدأ برنامج 2000عند تنصيبي لبعض البرامج على ويندوز 
% 100 يشير مؤشر التنصيب الى التنصيب بالعمل و عندما

يختفي برنامج التنصيب و ال يحدث أي شيء و ال ينصب أي 
 برنامج، ماذا أفعل لحل هذه المشكلة؟ 

 موضjوعة   TEMPهذا يحدث عندما تكون المجلjدات المؤقتjة         
 ، المجلjjjjjدات User Profileداخjjjjjل مجلjjjjjدات المسjjjjjتخدمين 

تjjjjة المؤقتjjjjة تسjjjjتخدمها بjjjjرامج التنصjjjjيب لفjjjjتح ملفjjjjات مؤق  
ضرورية لتنصيب البرنامج ، و عندما تكون المجلدات المؤقتة 
داخل مجلد المستخدم يكون اسم المسار طويال جjدا ممjا يسjبب            
أن برامج التنصيب ال تستطيع إيجاد هذه المجلدات ممjا يسjبب            
توقjف برنjامج التنصjjيب ، لحjل هjjذه المشjكلة يجjjب جعjل اسjjم      

 المسار أقصر ،لعمل ذلك اذهب الى

 System Properties, Advanced, Environment 

 الjjjjjjjjjjjى  temp و TEMP و غيjjjjjjjjjjjر مسjjjjjjjjjjjار المجلjjjjjjjjjjjد    
C:\WINNT\TEMP         داتjذف مجلjو أخيرا قم بح TEMP 

 .األخرى

 و 98 و ويندوز2000عندي على جهازي منصب ويندوز 
مع بدء تشغيل الجهاز تظهر قائمة لإلختيار بين النظامين و 

 تشغل النظام  ثانية قبل أن30لكن هذه القائمة تنتظر 
 ، ماذا أفعل ألقلل الزمن و 2000األفتراضي و هو الويندوز
 أغير النظام اإلفتراضي ؟ 

بدء التشjغيل  - إدارة األجهزة - النظام   -اذهب الى لوحة التحكم     
و اإلسترداد و من هناك اختر نظام التشjغيل اإلفتراضjي الjذي             

 ترغب به و حدد الزمن المناسب بالثانية 
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يح التي أستطيع استخدامها مع ما هي المفات
 ؟ 2000 عند تنصيب الويندوز winnt32.exeاألمر

1- s: sourcepath /    اتjjjjjjدر ملفjjjjjjع مصjjjjjjدد موقjjjjjjيح
 المسjار آjامال     sourcepath و يجب أن يمثjل       2000الويندوز

2- makelocalsource /     يعطي تعليمات الى برنامج اإلعداد
لjى القjرص   إلنشاء مجلد مصدر محلي لجميع ملفات التثبيjت ع    

 : الصلب مثال

winnt32 / makelocalsource / s: c: \i386  

3- tempdrive: drive_letter /  منjيحدد السواقة التي تتض
ميجابايjت ، و    300ملفات اإلعداد المؤقتة ، تحتjاج تقريبjا الjى           

 و لكjن إن لjم يتjوفر فيهjا     cإذا لم تحدد سواقة فسيختار السواقة   
 مفتاح مفيدا مساحة آافية فسيكون هذا ال

4- checkupgradeonly / هjjjن أنjjjد مjjjاز ليتأآjjjص الجهjjjيفح
  2000متوافق مع الحد األدنى من متطلبات إعداد الويندوز 

5- m /        رjع آخjن موقjات مjيعلم برنامج اإلعداد ليقوم بنسخ ملف
و هذا مفيد إذا أردت التزود بمشjغالت جديjدة مjن أجjل أجهjزة                

حث أوال في المجلjد المحjدد    محددة ، سيقوم برنامج اإلعداد بالب     
  ثم في المجلد اإلفتراضي mبالوسيط 

6-cmdcons /         ةjي شاشjيضيف خيار إستعادة النظام السابق ف
 خيارات اإلعداد في حال فشل التثبيت 

7-noreboot /    اءjjد انتهjjالع بعjjادة اإلقjjدم إعjjداد بعjjم اإلعjjيعل
 مرحلة نسخ الملفات بحيث يمكنك تنفيذ أمر آخر قبل ذلك 
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  و آيف يمكن اإلستفادة منه؟ boot.iniو عمل الملف ما ه

هو الملف المسئول عن إظهjار قائمjة أنظمjة التشjغيل عنjد بjدء        
التشغيل ، هذا الملف يمكن تحريره بjأي محjرر نصjوص مثjل              

 : المفكرة ، عندما تفتح هذا الملف تجد أنه ينقسم الى قسمين 

 : وفي هذا القسم بارامترين ] boot loader: [األول 

Timeout               الزمjالثواني الjزمن بjد الjن تحديjئول عjو هو المس 
 لتشغيل النظام اإلفتراضي 

Default       غيلهjjتم تشjjذي يjjي الjjام اإلفتراضjjدد النظjjو يحjjو ه 
 تلفائيا في حالة عدم اختيار أي نظام من القائمة 

وهjjو يحتjjوي علjjى قائمjjة    ] operating system: [الثjjاني 
ريjد أن تظهjر فjي القائمjة ، و          أنظمة التشغيل و أسjمائها التjي ت       

مو قع ملفjات النظjام علjى القjرص الصjلب، و مjع خيjار نظjام          
 :  تستطيع استخدام المفاتيح التالية 2000التشغيل ويندوز 

/basevideo  دوزjjjغيل الوينjjjغالت  2000 لتشjjjتخدام مشjjjباس 
VGA          رjة تغييjرة مؤقتjة أردت لفتjالقياسية و هذا مفيد في حال 

 أ إتعاب نفسك بتغيير اإلعدادات آل مرة الفيديو آارت و لم تش

/fastdetect          يjا لكjهذا المفتاح يضعه برنامج التنصيب تلقائي 
 Plug and Playال يقوم الويندوز بالتعرف علjى آjل أجهjزة    

  2000لتسريع تشغيل الويندوز 

/noguiboot 2000 يمنع ظهور لوحة بدء التشغيل للويندوز  

/bootlog   دء الjjjوات بjjjل خطjjjجل آjjjف     يسjjjي الملjjjغيل فjjjتش
Winnt\ Nbtlog.txt  

/safeboot في نمط األمان 2000 يشغل الويندوز  
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/sos             غلهاjي يشjغالت التjماء المشjيظهر على الشاشة جميع أس 
 عنjjد اإلقjjالع و هjjذا مفيjjد فjjي حالjjة رغبjjت       2000الوينjjدوز 

 استكشاف المشاآل و الملف المسئول عنها 

  ؟ Windows 2000 Multilanguage Versionما هو 

Windows 2000 Multilanguage Version هو حزمة 
 تسjمح بتغييjjر لغjة الواجهjة و القjjوائم    2000إضjافية للوينjدوز   

الjjى أي لغjjة أخjjرى بمjjا فيهjjا العربيjjة ، ممjjا يغنjjي عjjن شjjراء     
 بلغjjjة محليjjjة ، و سjjjوف تحjjjول هjjjذه الحزمjjjة  2000وينjjjدوز 
 تقريبا % 100 اإلنجليزي الى نسخة محلية 2000الويندوز 

و لكن آيف من الممكjن الحصjول علjى هjذه الحزمjة؟ لألسjف                
هjjذه الحزمjjة غيjjر متjjوفرة للبيjjع بالتجزئjjة و هjjي مخصصjjة ل 

Microsoft Open License Program و لكن أنا أبحث ، 
عjjjن إمكانيjjjة تحميلهjjjا مjjjن اإلنترنjjjت و سjjjأعلمكم حينهjjjا أو       

 سأحملها الى اإلنترنت بنفسي إن شاء اهللا 

 Windows 2000 Multilanguageبعد تنصيب حزمة 
Version آيف أغير لغة الواجهة و القوائم ؟  

 اذهب الى

 Start - Settings - Control Panel - Regional 
Options  

 اختjر اللغjة التjي تريjد ثjم      Menus and dialogsومjن البنjد   
 و أعjjjjد تشjjjjغيل الجهjjjjاز ، اآلن سيصjjjjبح لjjjjديك OKاضjjjjغط 
 .لغة تريد بأي Local من النوع 2000ويندوز 
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 و Microsoft Windows 2000 Resource Kitما هو 
 من أين أحصل عليه؟ 

هي مجموعة من األدوات و الوثjائق المفيjدة للمسjتخدم العjادي           
 و أفضل ما في 2000و الخبير للتحكم بشكل أفضل بالويندوز      

 و هي تسمح بالتحكم بكثيjر  TweakUIهذه المجموعة أدوات   
 و يعطي خيjارات آثيjرة للjتحكم         2000من إمكانيات الويندوز    

بالنظام و تحسين أدائjه ، و بعjد تنصjيبه تسjتطيع إيجjاده داخjل             
 لوحة التحكم 

 تستطيع تحميل هذه المجموعة من موقع ميكروسوفت 

ftp://ftp.microsoft.com/reskit/win2000/  

  ؟ Dynamic Diskما هو القرص الديناميكي 

أقسjjام ديناميكيjjة هjjو القjjرص الjjذي مjjن الممكjjن إنشjjاء 
عليه ، و ال يمكن التعرف عليه إال من خالل الويندوز         

 Computer ، و إلنشjjjjjائه اذهjjjjjب الjjjjjى   2000
Management ثم الى قسم Disk Management 

، األقسjjام الديناميكيjjة التjjي مjjن الممكjjن إنشjjاءها علjjى  
 : القرص الديناميكي هي 

1- simple وهي ال تختلف عن األقسام العادية  

2- spanned       وهي تتكون من عدة أقراص ديناميكية 
و التjjي تبjjدو آقjjرص واحjjد و البيانjjات تكتjjب و تقjjرأ     

 بشكل متسلسل 

3- stripped   دوjjة و تبjjراص ديناميكيjjدة أقjjي عjjو ه 
آقرص واحد و البيانات تقرأ و تكتjب علjى األقjراص            

، هذا النjوع يحبjذ إذا      ) في نفس الوقت  (بشكل متوازي   
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ن حقيقيjان ، و باسjتخدام هjذا       آان لديك قرصjان صjلبا     
 النوع ستتضاعف سرعة قراءة و آتابة البيانات 

4- mirrored   ينjjjjن قرصjjjjون مjjjjام تتكjjjjذه األقسjjjjه 
حقيقيjjين ، البيانjjات التjjي تكتjjب علjjى أحjjد األقjjراص      
تنسخ على القرص اآلخر ممjا يزيjد أمjن البيانjات مjن              

 الضياع أو العطب 

5- RAID5    ، رjjjراص أو أآثjjjالث أقjjjن ثjjjون مjjjيتك 
البيانjjات تكتjjب علjjى قرصjjين و فjjي القjjرص الثالjjث      

 آود تصjحيح األخطjاء و الjذي بواسjطته           ECCيكتب  
و بوجjjjjود معلومjjjjات مjjjjن أي مjjjjن القرصjjjjين يمكjjjjن 
استصjjالح المعلومjjات فjjي القjjرص الثjjاني فjjي حjjال       
عطبها ، هذا النوع يحjافظ علjى أمjن البيانjات و يjوفر            

 في مساحة القرص و لكنه أبطأ من النوع السابق 

 و  FAT32ألقسام السابقة متوافقة مjع نظjام الملفjات          ا
NTFS     اميكيjjى دينjjادي الjjرص عjjن قjjل مjjالتحوي ، 

ممكن بدون فقد للبيانات أما التحويل العكسي قد يضيع   
 البيانات التي على القرص 

 ZIP يتعامل مع ملفات 2000آيف أجعل الويندوز 
المضغوطة آمجلدات و يفتحها آأي مجلد آخر في 

  المستكشف؟

 ،  98للوينjدوز   ! Plusهذه الميزة موجودة فjي حزمjة        
 و لكjjن مjjن الممكjjن 2000و ليسjjت متjjوفرة للوينjjدوز 

 : إضافتها آما يلي

فjي  ! Plus 98 أدخل القرص المضغوط للوينjدوز       -1
 محرك األقراص 
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 و اسjjتخرج منjjه plus98.cab ابحjjث عjjن الملjjف  -2
 الملفات التالية 

DUNZIP.DLL  

DUNZIP32.DLL  

DZIP.DLL  

DZIP32.DLL  

ZIPFLDR.DLL  

  extract *zip*.* Enterباستخدام األمر 

  winnt\system32انسخ هذه الملفات الى 

 :  و اآتب السطر التالي Start - Runاذهب الى 

C:\ <regsvr32.exe 
c:\winnt\system32\zipfldr.dll  

 ستظهر لك الرسالة التالية 

DllRegisterServer in [path]\zipfldr.dll 
succeeded  

 هذا آل شيئ 

 قراءة محتويات الملفات النصية 2000هل يستطيع الويندوز 
باللغة اإلنجليزية مما يساعدني على معرفة النطق الصحيح 

 للكلمات اإلنجليزية؟ 

 أآيد يستطيع ، اذهب الى 
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Start < Programs < Accessories < 
Accessibility < Narrator  

 تسjjتطيع الjjjتحكم بالصjjjوت  Voiceو بالضjjغط علjjjى  
وسرعة القراءة ، اآلن افتح الملjف الjذي تريjد قراءتjه             

  CTRL+SHIFT+SPACE BARو اضغط 

  ؟ SETUP.LOGما هو عمل اللف 

يقjjدم هjjذا الملjjف خريطjjة توضjjح مكjjان تثبيjjت ملفjjات   
النظام األساسية ، و يمكن استخدام هذا الملjف إذا أراد        

 ، يوجjjد هjjذا 2000المسjjتخدم إصjjالح نظjjام الوينjjدوز 
  Winnt\Repairالملف داخل المجلد 

آيف أجعل مجلد ما على القرص الصلب يبدو آقرص منطقي 
Logical ؟  

 :subst L و اآتjب األمjر   Start < Runاذهب الjى  
c:\download  

 علjى   downloadيقوم األمر السjابق بتحويjل المجلjد         
  L الى قرص و يسميه cالقرص 

 ال يظهر أي رسائل بوجود 2000آيف أجعل الويندوز 
 أخطاء عند بدأ التشغيل ؟ 

  وهناك اذهب الى regeditاذهب الى 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWA
RE\Microsoft\Windows 

NT\CurrentVersion\Windows  

 ومن القائمة اذهب الى 
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Edit < New < DWORD Value  

  NoPopUpsOnBootأدخل 

 ثjم   1ضع القيمjة    اضغط على المفتاح الجديد مرتين و       
OK  

 ومن القائمة اذهب الى 

Edit < New < DWORD Value  

  ErrorModeأدخل 

 ثjم   2اضغط على المفتاح الجديد مرتين و ضع القيمjة          
OK  

لدي مقدار آبير من الذاآرة ، هل أستطيع إجبار الويندوز 
 أن يستخدم هذه الذاآرة و ال يتحول الى الذاآرة 2000

 ن على القرص و تكون أبطأ بكثير ؟ اإلفتراضية التي تخز

  و هناك اذهب الى Regeditنعم اذهب الى 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Control\Session 

Manager\ Memory Management  

و فjjjjي النافjjjjذة المقابلjjjjة انقjjjjر مjjjjرتين علjjjjى المفتjjjjاح  
DisablePagingExecutive 1 و غير قيمته الى  

 تظهر لي رسالة 2000ما أوقف تشغيل الويندوز أحيانا عند
أن أحد البرامج ال يستجيب و يعرض علي إغالقه ،ماذا أفعل 

 ألجعله يغلقه تلقائيا ؟ 

  و هناك اذهب الى Regeditاذهب الى 
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HKEY_USERS\.DEFAULT\Control 
Panel\Desktop  

و فjjjjي النافjjjjذة المقابلjjjjة انقjjjjر مjjjjرتين علjjjjى المفتjjjjاح  
AutoEndTasks1 غير قيمته الى  و . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

555 

 XPمرشدك األمين الآتشاف عالم ويندوز 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
نبدأ بعون اهللا سلسلة جديدة بعنوان مرشدك األمين لكل ما تود معرفته 

 ، و سيكون أسلوب طرح هذه السلسلة الجديدة على XPعن ويندوز 
ألمين لكل ما تود معرفته عن ويندوز غرار السلسلة السابقة مرشدك ا

 ، مع التنويه إلى أن بعض الخصائص التي سأذآرها في هذه 2000
السلسلة ستكون مطابقة أو مشابهة لما ذآر في السلسلة السابقة نظرا 

 ، و لكني سأعيد 2000 يعتبر وريثا لنظام ويندوز XPألن الويندوز 
بتها في هذه السلسلة فقط الخصائص التي أجد من المناسب إعادة آتا

الجديدة ، و أرجو منكم المعذرة ألي تقصير أو نقص تجدونه و ال 
 . تنسوني من صالح دعائكم

 
 .أخوآم وليد عودة

  ؟XPما هو نظام التشغيل ويندوز : السؤال األول
 

 هو أحدث نظام تشغيل تنتجه ميكروسوفت ، و يعد أول XPويندوز 
 . NT و ويندوز W9Xوز محاولة فعلية لدمج خطي إنتاج ويند

 
، و لكن اآلن Whistlerفي بداية األمر أطلق على هذا المشروع اسم 

 : تم اعتماد خطين متوازيين لهذا النظام
 

 و الذي يفترض به أن يحل XPو أطلق عليه ويندوز : الخط األول
 . W2Kpro و W9Xمحل سلسلة ويندوز 

 
يفترض به أن  و الذي Windows.NETو أطلق عليه : الخط الثاني

 .  سيرفر2000 سيرفر و NTيحل محل جميع أنواع ويندوز 
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 لهذا NTبغض النظر عن التسمية فإن آلي الخطين قائمين على تقنية 
 بت بشكل آامل ويتمتع 32 يعتبر نظام تشغيل XPفإن ويندوز 

 : بالخصائص التالية
 
:  التوافقية فهو متوافق مع أنظمة الملفات التالية-1

NTFS5,NTFS4,FAT16,FAT32 آما أنه متوافق مع أغلب 
 وبعض برامج MSDOS,WIN9X,NT4: البرامج المكتوبة ألنظمة

OS/2و POSIX آما أنه يعمل في البيئات الشبكية ألنظمة أخرى 
 . مثل يونيكس و نوفيل

 
 إلنتل x86 يعمل هذا النظام مع أغلب المعالجات الحديثة من عائلة -2
ع معالجات من عائالت أخرى لشرآات  و هناك نسخ تعمل مAmdو 

 من فئة Windows.NET و XPآما تتوفر نسخ من ويندوز .أخرى
 بت و قد أعدت خصيصا لتدعم معالج إيتانيوم الجديد من شرآة 64

 .  بت64إنتل و الذي يعتبر المعالج األول الذي تنتجه إنتل من فئة 
 
 SMP (symmetric( تقنيةXP يدعم ويندوز -3

multiprocessing) توزيع معالجة البرامج على أآثر من معالج (
 و Windows.NET Advanced Serverبينما يوفر نظامي 

Windows.NET Datacenter Server باإلضافة إلى ذلك دعم 
 . COW (Cluster Of Workstations(لتقنية

 
 .  نظام األمان فيه متطور و يتفوق على أي ويندوز آخر-4
 
قدرات شبكية مدمجة في نظامه تسمح له  XP يوفر ويندوز -5

باالتصال مع مختلف أنواع األجهزة بفضل الطيف الواسع من 
 . بروتوآوالت االتصال التي يدعمها

 
 في هذا الوندوز يصبح انهيار النظام شبه مستحيل نتيجة لتماسكه -6

الشديد الناتج عن عزل نواة النظام عن التطبيقات و قدرته العجيبة في 
 . NTFS مع الذاآرة و خصوصا عند استخدام نظام الملفات التعامل

 
 يدعم هذا النظام جميع لغات العالم تقريبا بما فيها العربية دون -7
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 ISOالحاجة لشراء نسخة خاصة و ذلك بفضل دعمها لمقياس 
Unicode أما في حالة الرغبة في تعريب قوائم الويندوز البد من 

 ARABIC LANGUAGEشراء نسخة معربة أو استخدام 
PACKلتعريب النسخة اإلنجليزية  . 

 
 بمقدرة فريدة على توفير الدعم ألي أجهزة XP تتمتع ويندوز -8

حديثة أو إضافات مستقبلية و ذلك ناتج عن التطوير الكبير في نواة 
 .HALالنظام 

 و ما هي XPما هي إصدارات ويندوز : السؤال الثاني
  الفروق بينها؟

 
 :  آما يليXPات من ويندوز هناك عدة إصدار

 
1- Windows XP Professional)  بت64بت و 32إصداران ( ،

 بروفيشينال و هي تدعم األجهزة التي 2000و ستحل محل ويندوز
تحتوي على معالجين باإلضافة الى دعمها لألجهزة التي تحتوي على 

 . معالج واحد
 
2- Windows XP Personal)  و ). بت64بت و 32إصداران

، و تختلف عن النسخة األولى بغياب دعم WIN9xستحل محل 
SMPأي أنها تدعم معالجا واحدا فقط  . 

 
3- Widows.NET Server)  وستحل ) بت64بت و 32إصداران،

 .  معالجات4 سيرفر و تدعم حتى 2000محل ويندوز 
 
4- Windows.NET Advanced Server)  بت و 32إصداران

 8 أدفانسد سيرفر و تدعم حتى 2000 ،وستحل محل ويندوز،)  بت64
 . COWمعالجات باإلضافة لدعم تقنية 

 
5- Windows.NET Datacenter Server)  بت و 32إصداران

 داتاسنتر سيرفر و تدعم حتى 2000،وستحل محل ويندوز ،)  بت64
 . COW معالج باإلضافة لدعم تقنية 32
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6- Windows .NET Webserverو يستخدم آمزود ويب . 

 ؟ XPما هي متطلبات تشغيل ويندوز : السؤال الثالث
 

 233حسب وثائق ميكروسوفت تحتاج الى معالج سرعته ال تقل عن 
 ميجابايت و مساحة فارغة من 64ميجاهرتز و ذاآرة ال تقل عن 

 جيجابايت، و لكن لراحة مقبولة في 1.5القرص الصلب ال تقل عن 
 500سرعة المعالج عن العمل على هذا النظام يستحسن أن ال تقل 

 ميجابايت و إذا آنت تعاني 128ميجاهرتز و أن ال تقل الذاآرة عن 
 و XPمن تواضع مواصفات جهازك فبإمكانك تبسيط واجهة ويندوز 

التخلي عن الجماليات اإلضافية فيه لتوفير الذاآرة و قوة المعالجة و 
اعته  فإن باستط2000على العموم فأي جهاز نجح في تشغيل ويندوز 

 . XPتشغيل ويندوز 
 

 من األنظمة الشرهة في التهام الذاآرة لهذا فإن XPتعتبر الويندوز 
ميجابايت لن يكون آثيرا لهذا النظام و لكنه ليس 512حجم ذاآرة 

 256 يعمل بشكل رائع مع XPو على أي حال فإن ويندوز .ملزم
 الملتهمة ميجابايت ما لم يتم تحميله بالكثير من البرامج و التطبيقات

 . للذاآرة
 

 XPعند تفعيل جميع التأثيرات و الخواص الجمالية في الويندوز 
يالحظ نوع من البطء بل و التوقف عن اإلستجابة للحظات عند 

استخدام معالجات ضعيفة بغض النظر عن حجم الذاآرة ، آما أن هذه 
 . الحالة تحدث مع بطاقات العرض الضعيفة

 
 الى XPاصفات راقية يتحول الويندوز و لكن مع جهاز متطور بمو

 .أسرع نظام تشغيل أنتجته ميكروسوفت

؟ و آيف XPما هو اإلصدار النهائي لويندوز : السؤال الرابع
 أعرف إصدار النسخة التي أشغلها؟ 

 
 و للتأآد من BUILD 2600 هو XPاإلصدار النهائي لويندوز 
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مر  و نفذ األSTART<RUNإصدار الويندوز لديك اذهب الى 
WINVER. 

 Windows Productما هو : السؤال الخامس
Activation ؟ و آيف أعلم أن النسخة لدي ال تحتاج تنشيط؟

 و آيف يتم إلغاء التنشيط؟
 

Windows Product Activation هو تقنية جديدة من 
ميكروسوفت للتعامل مع النسخ غير الشرعية من الويندوز ، فعندما 

بتنصيبه سيقوم الويندوز بتوليد عدد  و تقوم XPتشتري ويندوز 
Product ID رقما يتم توليده وفقا لمواصفات و 20 يتكون من 

معلومات جهازك و على أساس هذا الرقم تحصل على ما يسمى 
Activation Code و الذي يقوم عند إدخاله بعملية تنشيط للويندوز 

 سيتوقف عن أي أن المستخدم إن لم يقم بإدخال هذا الكود فإن الويندوز
 .  يوما30العمل بعد 

 
اآلن لمعرفة هل النسخة لديك تحتاج الى تنشيط أم ال اذهب الى 

Programs - <Accessories - <System tools - <System 
Information إذا وجدت هناك هذه الجملة Activation Status و 

 Activation Pending (XX days remaining(في مقابلها 
 عدد األيام المتبقية الى توقف الويندوز عن العمل ، فهذا  هوXXحيث 

 . يعني أن نسختك لم يتم تنشيطها و ستتوقف عن العمل
 

أما إذا لم تجد الجملة السابقة فهذا يعني أن نسختك قد تم تنشيطها أو 
 .شرخها بحيث لم تعد تحتاج الى تنشيط

نال و هوم بروفيشي(  اإلصدار العربي XP إللغاء تنشيط ويندوز -1
 ) إديشن 

 إسحب الملف أدناه وأحفظه على سطح المكتب بجهازك 

  F8 بالنقر المستمر على زر Safe Modeإنتقل للوضع األمن  
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  Safe Modeإفتح الملف وحمله على جهازك وهو في الوضع األمن 

 .إتبع التعليمات البسيطة الظاهرة على الشاشة

 أعد تشغيل الجهاز 

 :  اإلصدار العربي XPيندوز ملف الغاء تنشيط و

 
http://mypage.ayna.com/dr_nokia/Arabic.ZIP  

بروفيشينال و (  اإلصدار اإلنجليزي XP إللغاء تنشيط ويندوز -2
 ) هوم إديشن 

 .إتبع نفس الخطوات المذآورة اعاله

 :  اإلصدار اإلنجليزي XPوز ملف إلغاء تنشيط ويند

 
http://mypage.ayna.com/dr_nokia/English.ZIP 

 ؟ XPما هي طريقة تنصيب ويندوز : السؤال السادس
 

 : XPلديكم عدة طرق لتنصيب ويندوز 
 
اة أنه يجب أن  مع مراعXP باستخدام القرص المضغوط لويندوز -1

 و ال تنسوا أن تجعلوا السيديروم هو األول في Bootableيكون 
اإلقالع عند تشغيل الجهاز ، و يمكن التحكم في ذلك من خالل التغيير 

 ، بعد ذلك آل ما عليك Boot sequenceفي سيتاب البيوس في البند 
هو أن تضع قرص الويندوز في مشغل السيديروم و تعيد تشغيل 

و سيعمل برنامج التنصيب تلقائيا و آل ما عليك هو إتباع الجهاز 
 . اإلرشادات 

 
إذا فشلت الطريقة األولى ألي سبب بإمكانك تشغيل الجهاز باستخدام -2

http://mypage.ayna.com/dr_nokia/Arabic.ZIP
http://mypage.ayna.com/dr_nokia/English.ZIP
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 الملف  أي قرص تشغيل دوس مع دعم للقرص المضغوط و شغل
smartdrv.exe و من ثم شغل الملف winnt.exe و الذي تجده 

 . XPلقرص المضغوط للويندوز  في اi386داخل المجلد 
 
 أو NT4 أو W9x إذا آان لديك على الجهاز نسخة أخرى لويندوز -3

 setup.exe قم بتشغيل البرنامج XP فلتنصيب ويندوز 2000ويندوز 
 أو بتشغيل الملف XPو الذي تجده في القرص المضغوط للويندوز 

winnt32.exe و الذي تجده داخل المجلد i386الة  و في هذه الح
 فوق الويندوز XPسيكون لديك خياران إما أن تقوم بتنصيب الويندوز 

 بشكل مستقل و في هذه الحالة و بعد XPالقديم ، أو تنصيب الويندوز 
: إنهاء التنصيب سيظهر لك عند تشغيل الجهاز قائمة فيها خياران 

  أو الويندوز القديم تختار منها النظام الذي تريد تشغيله ، وXPويندوز 
 على XPهنا لدي مالحظة و هي أنه يفضل أن تقوم بتنصيب الويندوز 

قسم آخر غير القسم المنصب عليه الويندوز القديم منعا للتداخل ، و إذا 
آنت مضطرا لذلك بأن ال يكون لديك إال قسم واحد و لم تتمكن من 

 ، عندها قد تجد بعض Partition Magicتقسيمه باستخدام برنامج 
 في الويندوز القديم و لحل Outlook Expressتشغيل المشاآل في 

هذه المشاآل سيكون عليك نسخ بعض الملفات من المجلد 
Winnt\System32 إلى المجلد Windows\System و للتعرف 

 و Outlook Express< Help<Aboutإلى هذه الملفات اذهب إلى 
 . هناك ستجد قائمة بأسماء الملفات التي عليك نقلها

 
 أآتوبر وفرت ميكروسوفت خيار التنصيب باستخدام 24تداء من  اب-4

 XPاألقراص اللينة من خالل توفير تحميل هذا الملف لويندوز 
 : XPبروفيشينال إلعداد األقراص اللينة التي ستستخدم إلعداد ويندوز 

 
  اضغط هنا

 
 : XP Home Editionو هذا الملف لويندوز 

 
 اضغط هنا

http://download.microsoft.com/download/whistler/Install/310994/WIN98MeXP/EN-US/WinXP_EN_PRO_BF.EXE
http://download.microsoft.com/download/WinXPHome/Install/310994/WIN98MeXP/EN-US/WinXP_EN_HOM_BF.EXE
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ن بعض األلواح األم غير متوافقة مع سمعت أ: السؤال السابع
 ، هل هذا صحيح و هل هناك طريقة لحل هذه XPويندوز 

 المشكلة؟ 
 

 قد ال تعمل 99 و 97نعم ، أغلب اللوحات األم المصنوعة بين عامي 
 Advanced( و ذلك نتيجة ألنها ال تدعم خاصية XPمع الويندوز 

Configuration and Power Interface (ACPI  
 و لكن هناك طريقة لحل هذه المشكلة XP تعتمدها ويندوز التي

متوافقة مع هذه اللوحات و ذلك ) HAL( أو XPباختيار نواة نظام 
خالل عملية تنصيب الويندوز و في المرحلة النصية األولى عندما 

 :تظهر عبارة

 Setup is inspecting your computer's hardware 
configurationضغط على مفتاح  ، عندها يجب الF5 حيث ستظهر 

 :  لتختار النوع المتوافق مع جهازكHALقائمة بأنواع 
 
1- ACPI Multiprocessor PC لألنظمة متعددة المعالجات و 

 . ACPIالمتوافقة مع 
 
2- ACPI Uniprocessor PC للوحات األم التي تدعم معالجات 

 . ACPIع متعددة و لكن على اللوحة معالج واحد فقط و متوافقة م
 
3- Advanced Configuration and Power Interface 

(ACPI) PC للوحات األم وحيدة المعالج و متوافقة مع ACPI . 
 
4- MPS Uniprocessor PC للوحات األم التي تدعم معالجات 

 . ACPIمتعددة و لكن على اللوحة معالج واحد فقط و غير متوافقة مع 
 
5- MPS Multiprocessor PCنظمة متعددة المعالجات و غير  أل

 . ACPIالمتوافقة مع 
 
6- ACPI Compaq SystemPro Multiprocessor or 

100% compatible لألجهزة متعددة المعالجات و المتوافقة مع 
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ACPI من إنتاج شرآة آومباك و المتوافقة معها  . 
 
7- Standard PC لألجهزة وحيدة المعالج و غير المتوافقة مع 

ACPI . 
 
8- Standard PC with C-Step i486 ألجهزة وحيدة المعالج و 

 .C-Step i486 و تدعم تقنية ACPIغير المتوافقة مع 

 هل هناك أي طريقة XPبعد تنصيب ويندوز : السؤال الثامن
  على نفس الجهاز؟ WIN9xلتنصيب نسخ سابقة للويندوز 

 
 ، فبعد NTFS نعم هذا ممكن إذا لم تقم بتحويل نظام الملفات الى

 :  إذا أردت تنصيب أي ويندوز آخر قم بما يليXPتنصيب ويندوز 
 
 و اآتب فيه ما MSBATCH.INF أنشئ ملف جديد و سمه مثال -1
 : يلي
 
]Setup [ 

CleanBoot=0  
 

 . و احفظ الملف في أي مكان
 أقلع الجهاز باستخدام قرص بدء التشغيل للويندوز الذي تود -2

 .دوز سابقأو أي وين تنصيبه
 :  من قرص الويندوز الذي تريد تنصيبه اآتب هذا األمر-3
 
 DRIVE\PATH\MSBATCH.INF setup.exe 

 
 رمز المحرك و المسار الذي DRIVE\PATHحيث تضع بدل 

 : يحتوي على الملف الذي أنشأته مثال
 

setup.exe c:\new\msbatch.inf 
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حجم  أالحظ أن XPبعد تنصيب ويندوز : السؤال التاسع
الويندوز ضخم ، هل هناك طريقة لتخفيض حجمه دون 

 التأثير على عمله؟ 
 

 : نعم هذا ممكن بحذف المجلدات التالية
 
 و هذا WINNT\Driver Cache و تجدونه داخل i386 المجلد -1

بعد تنصيب الويندوز و تعرفه على جميع األجهزة، بعد حذف هذا 
يطلب منك الويندوز المجلد إذا رغبتم بإضافة أي جهاز جديد س

 لنسخ الملفات الضرورية xpاستخدام القرص المضغوط للويندوز 
 . منه
 
 و تجدونه داخل المجلد dllcache المجلد -2

WINNT\SYSTEM32 400 الحجم االفتراضي لهذا المجلد هو 
ميجابايت و يحتوي على نسخة احتياطية من ملفات النظام ، من 

 sfcاضي بهذا األمر الممكن تصغير هذا الحجم االفتر
/cachesize=3 ميجا 3 و يمكن استبدال الحجم الذي وضعته و هو 

 . الى أي حجم آخر و بعدها ممكن حذف محتويات المجلد المذآور
 
 و أنا ال أنصح بذلك إال عند System Restore تعطيل وظيفة -3

 Control Panel - <System Propertiesالضرورة ويتم ذلك من 
- <System Restore - <Turn off System Restore for all 

drives. 

 ليس هناك XPخالل عملية تنصيب ويندوز : السؤال العاشر
إمكانية الختيار أي مكونات أو حذفها ، و حتى بعد إآمال 

إزالة البرامج ليس هناك /التنصيب عند الدخول الى إضافة 
فها ، هل الكثير من مكونات الويندوز المتاحة إلضافتها أو حذ

 من حل؟ 
 

نعم هناك الكثير من مكونات ويندوز التي ال تظهر في قائمة إضافة 
 : إزالة البرامج ، لجعلها تظهر قم بما يلي/
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 و داخل المجلد infأدخل الى مجلد الويندوز و هناك ادخل الى مجلد 

 أو أي notepad ثم افتحه بواسطة sysoc.infابحث عن الملف 
، ثم HIDE أو hideلملف قم بمحو أي آلمة محرر نصوص و داخل ا

 .احفظ الملف

هل أستطيع تسريع عمل البرامج التي : السؤال الحادي عشر
 ؟ XPأستخدمها أآثر من غيرها في ويندوز 

 
نعم عندما تقوم بتشغيل مجموعة من البرامج ، فإنك تستطيع جعل 
آثر الويندوز يوفر اهتمام أآبر في معالجة متطلبات بعض البرامج أ
 . من غيرها بحيث تتمكن من تشغيلها و جعلها تعمل بشكل أسرع

 
 : يمكن القيام بذلك بعدة طرق

 
بعد تشغيل البرنامج الذي تريد تسريعه اضغط على : الطريقة األولى-1

 Task و ذلك الستدعاء CTRL+ALT+DEL: المفاتيح التالية معا
Manager) إدارة المهام ( و منه اذهب الىProcesses )و ) العمليات

من القائمة ابحث عن ملف البرنامج الذي تريد تسريعه و اضغط بالزر 
 Setاأليمن للفأرة على اسم الملف و اختر من القائمة المنبثقة بند 

Priority) و ستجد عدة خيارات) تعيين األفضلية : 
 

REAL-TIME) الوقت الحقيقي ( 
 

HIGH) مرتفع ( 
 

ABOVE NORMAL) فوق العادي ( 
 

NORMAL) عادي ( 
 

BELOW NORMAL) تحت العادي ( 
 

LOW) منخفض ( 
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 . HIGHيفضل عدم اختيار أعلى من 

 
 أو أي محرر NOTEPADأنشئ ملفا جديدا في :  الطريقة الثانية-2

 : نصوص و اآتب فيه ما يلي
 

echo off  
start /high %1  

 
 و تستطيع حفظ الملف في المجلد high.batاحفظ الملف باسم 

SENDTO و الذي تجده داخل المجلد الخاص بالمستخدم USER 
PROFILE و يكون اسم هذا المجلد مرتبطا باسم المستخدم و يكون 

 و تستطيع Walid.B-JH89U2UHJ0HJ3: مشابها لهذا اإلسم 
 ، اآلن Settings C:\Documents and: إيجاده في المجلد التالي 

يعمل بسرعة اضغط بالزر عندما تريد تشغيل برنامجا ما ليشتغل و 
 و WORD.EXE: األيمن للفأرة على الملف التنفيذي للبرنامج مثال 

 ليتم high.bat و منه اختر SENDTOاختر من القائمة المنبثقة البند 
  . تسريع عمل البرنامج

 
 أو أي محرر NOTEPADأنشئ ملفا جديدا في :  الطريقة الثالثة-3

 : نصوص و اآتب فيه ما يلي
 

start /high PROGRAM PATH حيث تضع بدال من 
PROGRAM PATHمسار البرنامج مثال  : 

 
start /high c:\windows\notepad.exe  

 
 حيث تضع بدال من PROGRAM.CMDثم احفظ الملف باسم 

PROGRAM لسم البرنامج المراد تسريع تشغيله مثال 
NOTEPAD.CMD و من ثم تستطيع وضع هذا الملف في أي 

اء مثال على سطح المكتب و آل مرة تريد تشغيل البرنامج مكان تش
 .شغله من هذا الملف على سطح المكتب
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 هل هناك طريقة XPفي ويندوز : السؤال الثاني عشر 
  لتشغيل البرامج المتوافقة مع اإلصدارات السابقة للويندوز؟

 
 : نعم و ذلك بطريقتين

 
برنامج و اختيار  بالضغط بالزر األيمن للفأرة على أيقونة ال-1

) Compatibility(و االنتقال الى التوافق ) properties(خصائص 
تشغيل هذا البرنامج في وضع التوافق "ثم ضع عالمة على 

 و من ثم compatibility mode for  Run this program in:ل
 :اختر نظام التشغيل السابق المتوافق معه البرنامج آما في الصورة
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 Start - Programs - Accessories- Programالى  بالذهاب -2

Compatibility Wizardو إتباع التعليمات . 

هل من طريقة ألعرف هل جهازي : السؤال الثالث عشر
  أم ال؟ XPمتوافق مع ويندوز 

 
نعم إذا أردت أن تعرف فيما إذا آانت مواصفات جهازك و ما تمتلكه 

لصفحة و التي ستعطيك  فزر هذه اXPمن برامج مناسبة لويندوز 
 : XPتقريرا عن مدى جاهزية جهازك لتنصيب ويندوز 

 
http://www.pcpitstop.com/xpready/xptests.asp  

 
 فزر XPأما إذا أردت التأآد من توافق جهاز أو بطاقة ما مع ويندوز 

 : موقعهذا ال
 

http://www.microsoft.com/hcl/ 

هل هناك طريقة لتسريع عمل واجهة : السؤال الرابع عشر
  نظرا لتواضع مواصفات جهازي؟ XPويندوز 

 
 و لكنك ستضطر الى XPنعم تستطيع تسريع عمل واجهة ويندوز 

من التأثيرات المرئية ، لعمل ذلك اذهب الى التخلي عن الكثير 
control panel<system 

properties<advanced<performance و اضغط على 
settingsآما في الصورة : 

http://www.pcpitstop.com/xpready/xptests.asp
http://www.microsoft.com/hcl/
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 :ستظهر حينها هذه الصورة
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 Adjust for best performanceللحصول على أفضل أداء اختر 
فظة على الباقي فاختر أما إذا رغبت في إيقاف بعض التأثيرات و المحا

Customثم أزل اإلشارة عن التأثيرات غير المرغوبة  . 
 

 و اآتب start<    run(لمزيد من التسريع اذهب الى سجل النظام 
regedit(  و هناك اذهب الىHKEY_CURRENT_USER - <

ControlPanel - <Desktop و غير قيمة المفتاح 
MenuShowDelay يمة أخرى حيث  الى صفر أو أي ق400 من

تمثل هذه القيمة الوقت الذي على الويندوز انتظاره قبل أن يفتح القوائم 
 .عند اإلشارة عليها 
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> - HKEY_CURRENT_USERآما من الممكن الذهاب الى 
ControlPanel - <Desktop - <WindowsMetrics و تغيير 

و  و هذا يلغي تأثير طي 1 الى 0 من MinAnimateقيمة المفتاح 
 .استعادة النوافذ

 
هل هناك طريقة لتخفيض حجم الذاآرة : السؤال الخامس عشر

  ؟XPالتي يستهلكها ويندوز 
 

نعم قليال و ذلك باإلستغناء عن بعض البريمجات المدمجة في ويندوز 
XP مثل Dr.Watson و debugger و اللذان يقومان بإصدار 

رامج عن العمل و تقارير عن األخطاء التي تحدث عند توقف أحد الب
هذه التقارير غير مفيدة لغير المتخصصين لهذا من الممكن إيقافها 

و هناك ) regedit  و اآتب start< run(بالذهاب الى سجل النظام 
 KEY_LOCAL_MACHINE - <SOFTWAREالذهاب الى 

- <Microsoft - <Windows NT - <CurrentVersion - <
AeDebug في المفتاح 0 ووضع قيمة Auto بهذا يتوقفان عن ،
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 AeDebugالعمل أما إذا أردت التخلص منهما نهائيا فقم بحذف مجلد 
 .من سجل النظام

 
 أصبح XPبعد تنصيبي لويندوز : السؤال السادس عشر

جهازي يرفض إيقاف التشغيل تلقائيا و لكن يقوم بإعادة 
 التشغيل، ما الحل؟ 

 
 هل يعمل جهازك في نمط لإلجابة عن هذا السؤال علينا أن نعرف أوال

ACPI الذي يتطلبه ويندوز XP أم ال؟  
 

 Powerللتأآد من ذلك عليك الذهاب الى لوحة التحكم و هناك الى 
Options ثم Advanced فإذا آانت النافذة التي تظهر لك مشابهة ، 

  :ACPIلهذه الصورة فهذا يعني أن جهازك ال يعمل في نمط 
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 NT Apm/Legacyصيب الدعم ل في هذه الحالة سيفيدك تن

Support و للتأآد من تنصيبه في جهازك من لوحة التحكم اذهب الى 
System Propreties ثم Device Manager و من القائمة  :

View - Show hidden Devices فإذا ظهر NT 
Apm/Legacy Interface Node من ضمن قائمة األجهزة 
ما إن لم يظهر فتستطيع إضافته المضافة فهذا يعني أنه منصب لديك أ

 ، بعد Add New Hardware Wizardمن لوحة التحكم من 
 NT و تأآد من ظهور Device Managerإضافته ارجع الى 

Apm/Legacy Interface Node فإن حلت المشكلة فبها و ، 
 و start<run(نعمت أما إن لم تحل فاذهب الى محرر سجل النظام 

- HKEY_LOCAL_MACHINE الى و هناك) regedit اآتب 
 <SOFTWARE - <Microsoft - <Windows NT - <

CurrentVersion - <Winlogon في المفتاح 1 وضع القيمة 
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PowerdownAfterShutdown و هذا آفيل بحل المشكلة إن شاء 
 . اهللا
 

 يظهر في NT Apm/Legacy Interface Nodeأما إن آان 
Device Managerمة صفراء فهذا يعني وجود  و لكن بجانبه عال

مشكلة ما في اللوحة األم و ربما تكون بحاجة الى تحديث البيوس لديك 
 . من موقع الشرآة المنتجة للوحة األم

 
 Power فستكون صورة ACPIأما إن آان جهازك يعمل في نمط 

Optionsلديك مشابهة لهذه : 
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 تقريبا في نمط و حيث أن مشاآل إغالق الجهاز و إعادة تشغيله تنعدم
ACPI فإن معاناتك من مشكلة آهذه مع هذا النمط تشير الى بيوس ، 

 .سيئ و البد من تحديثه من موقع الشرآة
 

سمعت أنه عند بدء التشغيل في ويندوز : السؤال السابع عشر
XP يقوم الويندوز بتحميل الكثير من الخدمات التي تستهلك 

 الخدمات غير الذاآرة ، فهل من طريقة لمعرفة ما هي
 الضرورية و آيفية إيقافها؟ 

 
 ال يحتاجها XPنعم هناك بعض الخدمات التي يقدمها ويندوز 

المستخدم الذي ال يعمل من خالل شبكة إليقاف هذه الخدمات اذهب 
 و اختر Services ثم الى قسم Computer Managementالى 

Disableأنظر الصورة.  للخدمات التي ال تحتاجها. 
 

 
 

 أنا أقترح إيقاف هذه الخدمات لمن ال يعمل على شبكة أو ألمر آخر و
 : سأذآره 

 
1- Print Spooler هذا يسرع الطباعة فإذا لم يكن لديك طابعة 

 . تستطيع التخلي عنه 
 
2- Task Scheduler و مهمته تشغيل أي برنامج في أي وقت 
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 . محدد، أنت تحدده فإذا آنت ال تحتاج هذه الميزة أوقفها 
 
3- Messenger يرسل و يستقبل الرسائل التي يرسلها مدير الشبكة 

 . فإذا آنت ال تملك شبكة فال حاجة له 
 
4-Computer Browser يحدث قائمة األجهزة على الشبكة الداخلية 

 . فإذا آنت ال تملك شبكة فال حاجة له 
 
5-Remote Registry Service للتحكم بمحرر السجل من قبل 

شبكة من خالل جهاز آخر على الشبكة فإذا آنت ال تملك شبكة مدير ال
 . فال حاجة له 

 
6-Telnet إذا آنت ال تعرف ما هذا فأنت لن تحتاج له  . 
 
7-Uninterruptible power supply يتحكم بعمل مزود الطاقة 

فإذا آنت ال تملك هذا الجهاز فال حاجة لهذه ) UPS(غير المنقطع 
 . الخدمة 

 
8- Cryptographic Service و هي المسئولة عن أمان تبادل 

البيانات المشفرة والمفاتيح على الشبكة المحلية فإن آنت ال تعمل من 
 . خالل شبكة محلية فلست بحاجة لهذه الخدمة

 
9- Portable media serial number و هي مسئولة عن الحصول 

 بجهاز على الرقم التسلسلي للجهاز الموسيقي المحمول الموصل
الكمبيوتر و ذلك لمحاربة قراصنة الملفات الموسيقية و أظن ال أحد 

 . بحاجة لهذه الخدمة الجليلة
 
10- SSDP Discovery service و هي تخدم األجهزة التي تتصل 

 .  و هي أجهزة نادرةUPnPتلقائيا بالشبكة و تدعم 
 
11- Windows timeو مسئولة عن تحقيق التزامن في الوقت بين  

 TIMEجهازك و مزود الشبكة المحلية فإن لم يكن لديك مزود الوقت 
SERVERفلست بحاجة لهذه الخدمة  . 
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12- Wireless zero configuration و تستخدم إلعداد أجهزة 

الشبكة الالسلكية ، فإن لم يكن لديك شبكة ال سلكية فلست بحاجة لهذه 
 . الخدمة

 
 و XP ويندوز عندي على جهازي: السؤال الثامن عشر

ويندوز إصدار آخر و آل منهما في قسم مستقل من القرص 
 عندما يتفحص XPالصلب ، و المشكلة هي أن الويندوز 

القرص للبحث عن األخطاء ، يقوم بتفحص آل أجزاء 
القرص الصلب و أحيانا يتعامل مع بعض ملفات اإلصدار 
كي اآلخر من ويندوز على أنها ملفات معطوبة ، ماذا أفعل ل

 يتفحص فقط الجزء الخاص به من XPأجعل الويندوز 
 القرص الصلب؟ 

 
  و هناك اذهب الى Regedit و اآتب Start -<Runاذهب الى 

 
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ 

CurrentControlSet \ Control \ Session Manager  
 

على الجهة األخرى من النافذة قم بالضغط مرتين على المفتاح 
BootExecute  

 
  * autocheck autochkو هناك ستجد 

 
 .XPالى الحرف الذي يمثل القسم الذي يحتوي على الويندوز * غير 

 
 Windows Explorerعندما أشغل : السؤال التاسع عشر

 ماذا أفعل لكي يفتح My Documentsيفتح داخل المجلد 
 مباشرة داخل أي مجلد آخر أحدده ؟ 

 
 Windows لل shortcutلفأرة على إضغط على الزر األيمن ل
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Explorer واذهب الى Properties و غير target من 
SystemRoot%\explorer.exe الى 

SystemRoot%\explorer.exe /e,c:\path غير c:\path الى 
 و هكذا آل مرة ستفتح OKأي مسار ألي مجلد تختاره و اضغط 

 .هاإلآسبلورر سيفتح مباشرة داخل المجلد الذي حددت
 

ما هي اختصارات لوحة المفاتيح العامة في : السؤال العشرون
 ؟ XPويندوز 

 
CTRL+Cالنسخ  . 

 
CTRL+Xالقص  . 

 
CTRL+Vاللصق  . 

 
CTRL+Zالتراجع  . 

 
DELETEالحذف  . 

 
SHIFT+DELETE حذف العنصر المحدد بشكل دائم دون وضعه 
 . في سلة المحذوفات

 
CTRLالمحدد  أثناء سحب عنصر ما نسخ العنصر  

 
CTRL+SHIFT أثناء سحب عنصر ما إنشاء اختصار للعنصر 

 . المحدد
 

F2 إعادة تسمية العنصر المحدد  
 

CTRL+السهم إلى اليمين نقل نقطة اإلدراج إلى بداية الكلمة التالية . 
 

CTRL+السهم إلى اليسار نقل نقطة اإلدراج إلى بداية الكلمة السابقة . 
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CTRL+ نقل نقطة اإلدراج إلى بداية المقطع التاليالسهم إلى األسفل . 
 

CTRL+سهم إلى األعلى نقل نقطة اإلدراج إلى بداية المقطع السابق . 
 

CTRL+SHIFTمع أي من مفاتيح األسهم تمييز آتلة من النص  . 
 

SHIFT مع أي من مفاتيح األسهم تحديد أآثر من عنصر واحد في 
 . نص ضمن مستندإطار ما أو على سطح المكتب، أو تحديد 

 
CTRL+Aتحديد الكل  . 

 
F3البحث عن ملف أو مجلد  . 
 

ALT+Enterعرض الخصائص للعنصر المحدد  . 
 

ALT+F4إغالق العنصر النشط، أو إنهاء البرنامج النشط  . 
 

ALT+Enterعرض الخصائص للكائن المحدد  . 
 

ALT+مفتاح المسافة فتح القائمة المختصرة لإلطار النشط . 
 

CTRL+F4 إغالق المستند النشط في البرامج التي تسمح لك 
 . بالتعامل مع عدة مستندات مفتوحة في نفس الوقت

 
ALT+TABالتبديل بين العناصر المفتوحة  . 

 
ALT+ESCالتنقل بين العناصر بالترتيب الذي تم فتحها به  . 

 
F6التنقل بين عناصر الشاشة في إطار ما أو على سطح المكتب  . 
 

F4 قائمة شريط العناوين في جهاز الكمبيوتر أو في مستكشف  عرض
Windows . 
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SHIFT+F10عرض القائمة المختصرة للعنصر المحدد  . 
 

ALT+مفتاح المسافة عرض قائمة النظام لإلطار النشط . 
 

CTRL+ESCعرض القائمة ابدأ  . 
 

ALT+ الحرف المسطر في اسم قائمة ما عرض القائمة الموافقة 
 

طر في اسم أمر موجود في قائمة مفتوحة تنفيذ األمر الحرف المس
 . الموافق

 
F10تنشيط شريط القوائم في البرنامج النشط  . 

 
 . السهم األيمن فتح القائمة المجاورة إلى اليمين، أو فتح القائمة الفرعية

 
السهم األيسر فتح القائمة المجاورة إلى اليسار، أو إغالق قائمة فرعية 

 . ما
 

F5اإلطار النشط  تحديث  
 

مسافة للخلف إظهار المجلد الموجود في المستوى األعلى في جهاز 
 . Windowsالكمبيوتر أو في مستكشف 

 
ESCإلغاء المهمة الحالية  . 

 
SHIFT عند إدخال قرص مضغوط في محرك األقراص المضغوطة 

 .لمنع القراءة التلقائية للقرص المضغوط
 

ي اختصارات لوحة المفاتيح ما ه: السؤال الواحد و العشرون
 ؟ XPلمربع الحوار في ويندوز 

 
CTRL+TABالنقل إلى األمام عبر عالمات التبويب  . 
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CTRL+SHIFT+TABالنقل إلى الخلف عبر عالمات التبويب  . 
 

TABالنقل إلى األمام عبر الخيارات  . 
 

SHIFT+TAB النقل إلى الخلف عبر الخيارات  
 

ALT+ األمر الموافق أو تحديد الخيار الموافقالحرف المسطر تنفيذ . 
 

ENTERتنفيذ األمر للخيار أو الزر النشط  . 
 

مفتاح المسافة تحديد خانة االختيار أو مسحها إذا آان الخيار النشط هو 
 . خانة اختيار

 
مفاتيح األسهم تحديد زر ما إذا آان الخيار النشط هو مجموعة من 

 . أزرار الخيارات
 

F1مات عرض التعلي . 
 

F4عرض العناصر في القائمة النشطة  . 
 

مسافة للخلف فتح مجلد ما موجود في المستوى األعلى في حال تم 
 .تحديد مجلد ما في مربع الحوار حفظ باسم أو فتح

 
ما هي اختصارات لوحة المفاتيح : السؤال الثاني و العشرون

 ؟ XPالطبيعية في ويندوز 
 

WINعرض أو إخفاء القائمة ابدأ  . 
 

WIN+BREAKعرض مربع الحوار خصائص النظام  . 
 

WIN +Dعرض سطح المكتب  . 
 

WIN +Mتصغير آافة اإلطارات  . 
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WIN+Shift+Mاستعادة اإلطار المصغر  . 

 
WIN+Eفتح جهاز الكمبيوتر  . 

 
WIN+Fالبحث عن ملف أو مجلد  . 

 
CTRL+ WIN +Fالبحث عن أجهزة الكمبيوتر  . 

 
WIN +F1عرض تعليمات  Windows . 

 
WIN + L تبديل المستخدمين إذا آنت غير متصل بمجال شبكة 

 . اتصال
 

WIN+Rفتح مربع الحوار تشغيل  . 
 

WIN+Uفتح إدارة األدوات المساعدة . 
 

ما هي اختصارات لوحة المفاتيح : السؤال الثالث و العشرون
  ؟ Windowsلمستكشف 

 
ENDعرض أسفل اإلطار النشط  . 

 
HOMEاإلطار النشط عرض أعلى  . 

 
NUM LOCK+ عالمة نجمية على لوحة المفاتيح الرقمية (*)

 . عرض آافة المجلدات الفرعية ضمن المجلد المحدد
 

NUM LOCK+ عالمة الجمع على لوحة المفاتيح الرقمية (+)
 . عرض محتويات المجلد المحدد

 
NUM LOCK+ طي ) -(عالمة الطرح على لوحة المفاتيح الرقمية
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 المحدد المجلد 
 

السهم األيسر طي التحديد الحالي إذا آان موسعًا، أو تحديد المجلد 
 . األصل

 
السهم األيمن عرض التحديد الحالي إذا آان مطويًا، أو تحديد المجلد 

 .الفرعي األول
 
 

ماهي اختصارات لوحة المفاتيح : السؤال الرابع و العشرون
 ؟ XPالمخصصة لذوي اإلحتياجات الخاصة في ويندوز 

 
تشغيل وتعطيل ميزة لتبطيئ :  األيمن لمدة ثمانية ثواٍن SHIFTمفتاح 

 . سرعة تكرار لوحة المفاتيح
 

ALTاأليسر +SHIFTاأليسر +PRINT SCREEN تشغيل 
 . وتعطيل التباين العالي

 
ALTاأليسر +SHIFTاأليسر +NUM LOCK تشغيل وتعطيل 

 . مفاتيح الماوس
 

SHIFT ثبات المفاتيح خمس مرات تشغيل وتعطيل . 
 

NUM LOCKتشغيل وتعطيل إصدار صوت عند :  مدة خمس ثواٍن
 SCROLL و NUM LOCKالضغط على أي من المفاتيح 

LOCK و CAPS LOCK . 
 

WIN+Uفتح إدارة األدوات المساعدة . 
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آيف لي أن أتخلص من الرسائل : السؤال الخامس و العشرون
اء عند حدوثها الى التي تخبرني بإرسال تقارير عن األخط

  ميكروسوفت ؟
 

 Control Panel< System<Advanced< errorاذهب الى 
reporting ثم اضغط Disable error reporting ثم اضغط OK. 

 
هل من طريقة لتحميل التحديثات : السؤال السادس و العشرون

 و لكن XPالضرورية لجهازي ليصبح متوافق مع ويندوز 
 ه؟ قبل تنصيبه و ليس بعد

 
نعم ، أوال حمل هذا البرنامج و شغله على أي إصدار ويندوز متوفر 

 : لديك
 

http://download.microsoft.com/download/whistler/Ut
ility/1.0/WXP/EN-US/UpgAdv.exe  

 
 : عد تشغيل البرنامج ستظهر لك هذه الصورةب

 
1 .Welcome to the Windows XP Upgrade Advisor  
 

 

http://download.microsoft.com/download/whistler/Utility/1.0/WXP/EN-US/UpgAdv.exe
http://download.microsoft.com/download/whistler/Utility/1.0/WXP/EN-US/UpgAdv.exe
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 . تعطيك هذه النافذة معلومات عن البرنامج

 
 : الصورة التالية 

 
2 .Download the latest files؟ 
 

 
 

تقترح عليك هذه النافذة تحميل التحديثات الضرورية لجهازك ليصبح 
 . XPويندوز متوافق مع 

 
 : الصورة التالية

 
3 . Hardware and software compatibility information 
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تخبرك هذه النافذة بأن أغلب اإلصدارات الجديدة من البرامج و 
 . XPمشغالت األجهزة تكون متوافقة مع ويندوز 

 
 : الصورة التالية

 
4 .Upgrade Advisor report categories 
 

 
 

ه النافذة على تقرير بالبرامج و األجهزة غير المتوافقة مع تحتوي هذ
 :  و هي تنقسم الى فئتينXPويندوز 
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1- Blocking issues قائمة باألجهزة التي ستمنعك من تشغيل 
 .  ميجابايت فقط32 نهائيا مثل أن تكون الذاآرة لديك XPويندوز 

 
2- Compatibility warningsغير  قائمة بالبرامج و األجهزة 

 .  من العملXP و لكنها لن تمنع الويندوز XPالمتوافقة مع ويندوز 
 

 : الصورة التالية
 
5.  Updating compatibility list with Dynamic Update 
 

 
 

في هذه النافذة سيبدأ تحميل التحديثات للبرامج و األجهزة من 
 . اإلنترنت

 
 : الصورة التالية

 
6 .Preparing an Upgrade Report 
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في هذه النافذة و بعد انتهاء التحميل سيتم إعداد تقرير حول التحديثات 
 . التي تم إجراؤها و قد يستغرق بضع دقائق

 
 : الصورة التالية

 
7 .Upgrade Report 
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هذه النافذة تحتوي على تقرير بالتحديثات التي تم إجراؤها و التي لم 

و البرامج التي يجب إلغاء تثبيتها يتمكن البرنامج من إيجاد تحديث لها 
 . XPقبل تنصيب الويندوز 

 
 : الصورة التالية

 
8 .Save the Full Details report 
 

 
 

تقترح عليك هذه النافذة حفظ التقرير على القرص الصلب للرجوع اليه 
 . عند الحاجه

 
 .XPاآلن أنت جاهز لتنصيب ويندوز 

 
 قرص صلب جديد هل عند شراء: السؤال السابع و العشرون 

 ؟ XPيجب علي تقسيمه و تهيئته قبل تنصيب ويندوز 
 

ال ، لست مضطرا لذلك و يكفيك اإلقالع من القرص المضغوط 
 و الذي سيقوم باقتراح تقسيم القرص الصلب و تهيئته لك XPلويندوز 

 .قبل تنصيب الملفات
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 XPبعد تنصيبي لويندوز : السؤال الثامن و العشرون
ا صلبا جديدا هل أستطيع تقسيمه و تهيئته من اشتريت قرص

  المنصب على القرص الصلب األخر لدي؟ XPويندوز 
 

 ثم Administrative toolsنعم تستطيع ذلك بالتوجه الى 
Computer Management و هناك توجه الى Disk 

Management و تجده تحت القسم storage عندها سترى على 
اآلن . األقراص المتوفرة لديك: رنامج الجهة األخرى من نافذة الب

اضغط بالزر األيمن للفأرة على القرص الذي تود تهيئته أو تقسيمه و 
 أو أي أمر آخر تود القيام به حسب formatاختر من القائمة المنبثقة 

 .الحاجة
 

هل من طريقة للتأآد من أن : السؤال التاسع و العشرون
 في DMAذاآرة  يستخدم الوصول المباشر للXPويندوز 

 تعامله مع األقراص الصلبة لتحقيق أداء أفضل؟ 
 

 CONTROL PANEL<SYSTEM<DEVICEاذهب الى 
MANAGER <IDE ATA/ATAPI Controllers  

 
 secondary و primaryو اضغط بالزر األيمن للفأرة على آل من 

 و ADVANCED و هناك اذهب الى PROPRETIESو اختر 
 .Use DMA If Availableتأآد من اختيار 

 
ما هي طريقة تسجيل األقراص المضغوطة : السؤال الثالثون

 ؟ XPفي ويندوز 
 

 : الطريقة األولى
 
 .  ضع قرصا فارغا في محرك األقراص المضغوطة-1
 
 ثم اذهب الى الملفات التي تود نسخها و قم My Computer افتح -2

 My Computer بتحديدها و من القائمة على الجهة المقابلة من نافذة
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 Copy the اختر البند File and Folder Tasksتحت العنوان 
selected items و عندها يفتح مربع حوار النسخ و منه اضغط على 

 . COPYمحرك األقراص المضغوطة ثم اضغط على 
 
 انقر مرتين على محرك األقراص My Computer اآلن في نافذة -3

 Filesلمطلوبة تحت العنوان المضغوطة و عندها سترى الملفات ا
Ready to be Written to the CD و من العنوان CD Writing 

Tasks اختر البند Write these files to CD . 
 

 : الطريقة الثانية
 

حدد الملفات أو المجلدات التي تود نسخها و اضغط بالزر األيمن للفأرة 
حرك  و اختر مSEND TOو من القائمة المنبثقة اذهب الى 

 .األقراص المضغوطة ليتم النسخ مباشرة
 

ما هي الطريقة التي أجبر فيها : السؤال الواحد و الثالثون
 لألجهزة 2000 على قبول درايفرات ويندوز XPالويندوز 

 ؟ XPالتي ليس لها درايفرات خاصة بويندوز 
 

 و هناك اذهب الى regedit و اآتب start<runلعمل ذلك اذهب الى 
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsof

t/Windows NT/CurrentVersion / و من الجانب األخر للنافذة
 و غير قيمته من ProductNameانقر مرتين على المفتاح 

Microsoft Windows XP الى Microsoft Windows 
2000 . 

 
 للجهاز المطلوب و 2000بعد اإلنتهاء قم بتنصيب درايفرات ويندوز 

وز و بعد اإلنتهاء من تثبيت الدرايفرات ارجع مرة اخرى سيقبله الويند
 .  و أعد آل شيء الى ما آان عليهregeditالى 

 
هذه الطريقة قد تنفع مع بعضكم و لكنها ليس بالضرورة ستنجح مع 

 .الجميع
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 XPما هي طريقة تأمين الويندوز : السؤال الثاني و الثالثون

 آي ال يلهو به أحد؟ بكلمة سر عند ترك الجهاز لفترة زمنية 
 

بكل بساطة أثناء عملك على الويندوز و رغبتك في ترك الجهاز لفترة 
 لتحصل على نافذة WIN KEY+Lما اضغط على مفتاح ويندوز 

تطالب بإدخال آلمة سر الدخول للويندوز و بالتالي لن يتمكن أحد من 
 .استخدام الجهاز ما لم يكن يعرف آلمة السر

 
هل هناك طريقة لتسريع إقالع : لثالثونالسؤال الثالث و ا

 ؟ XPويندوز 
 

نعم ، و ذلك بتحميل هذا الملف من ميكروسوفت و فك الضغط عنه و 
 : تشغيله

http://download.microsoft.com/download/whistler/B
TV/1.0/WXP/EN-US/bootVis-tool.exe  

 
 TRACE<OPTIMIZE: عند تشغيل البرنامج اختر من القائمة 

SYSTEM حيث سيقوم البرنامج بإعادة تشغيل الجهاز و سيقوم 
ببعض المهام و عند إنتهائه من عمله بعد إعادة التشغيل ستزيد سرعة 

 . في المرات القادمة لتشغيلهXPإقالع ويندوز 
 
 

 XPهل من طريقة في ويندوز : السؤال الرابع و الثالثون
 للوقاية من نسيان آلمة المرور للدخول الى الويندوز؟ 

 
 ثم User Accounts ثم Control Panelنعم و ذلك بالذهاب الى 

 اضغط Related Tasksاضغط على اسم حسابك الشخصي و أسفل 
رص مرن  إلنشاء قPrevent a forgotten passwordعلى 

password reset disk للولوج الى الويندوز دون أن تتذآر آلمة 
السر ، اتبع اإلرشادات و بعد إعداد القرص المرن احفظه في مكان 
 . آمن ألن أي شخص يمتلك هذا القرص يستطيع الولوج الى حسابك

http://download.microsoft.com/download/whistler/BTV/1.0/WXP/EN-US/bootVis-tool.exe
http://download.microsoft.com/download/whistler/BTV/1.0/WXP/EN-US/bootVis-tool.exe
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 .☺ و لكن ليس لدي طريقة إذا آنت ستنسى أين احتفظت بهذا القرص

 
هل من طريقة للتحكم في : و الثالثونالسؤال الخامس

 بصورة أآبر و لكن دون الولوج الى XPخصائص ويندوز 
  سجل النظام؟

 
 و التي XPنعم ، ممكن و ذلك بفضل المزايا الرائعة في ويندوز 

تعطيك الحرية بالتحكم بكل صغيرة و آبيرة في خصائصه و ذلك 
 الى  و للوصول إليه اذهبGroup Policy Editorباستخدام 

Start<Run و اآتب gpedit.msc ثم اضغط OK . 
 

 المخفية XPهناك ستجد اإلمكانية للتحكم بكثير من خصائص ويندوز 
و ستفيد المستخدمين المتقدمين بشكل آبير في تطويع ويندوز لمالئمة 

 .احتياجاتهم
 

عند فتحي لمجلدات تحتوي على : السؤال السادس و الثالثون
 فإن NTFSعند استخدام نظام الملفات عدد آبير من الملفات 

 فتح المجلد يستغرق فترة طويلة ، ما الحل؟
 

 OK ثم اضغط REGEDIT و اآتب START<RUNاذهب الى 
> - HKEY_LOCAL_MACHINEو هناك اذهب الى 

SYSTEM - <CurrentControlSet - <Control - <
FileSystem و هناك أنشإ مفتاحا جديدا من النوع DWORD و 

 .1 و القيمة NtfsDisableLastAccessUpdateه اإلسم أعط
 

ما هو القرص الديناميكي : السؤال السابع و الثالثون
Dynamic Disk ؟  

 
هو القرص الذي من الممكن إنشاء أقسام ديناميكية عليه ، و ال يمكن 

 ، و إلنشائه XP و ويندوز 2000التعرف عليه إال من خالل الويندوز 
 ثم إدارة Administrative Toolsدارية اذهب الى أدوات إ
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 ثم الى قسم إدارة األقراص Computer Managementالكمبيوتر
Disk Management األقسام الديناميكية التي من الممكن إنشاءها ، 

 : على القرص الديناميكي هي 
 
1- simpleوهي ال تختلف عن األقسام العادية  . 
 
2- spannedص ديناميكية و التي تبدو  وهي تتكون من عدة أقرا

 . آقرص واحد و البيانات تكتب و تقرأ بشكل متسلسل
 
3- stripped و هي عدة أقراص ديناميكية و تبدو آقرص واحد و 

، ) في نفس الوقت(البيانات تقرأ و تكتب على األقراص بشكل متوازي 
هذا النوع يحبذ إذا آان لديك قرصان صلبان حقيقيان ، و باستخدام هذا 

 . لنوع ستتضاعف سرعة قراءة و آتابة البياناتا
 
4- mirrored هذه األقسام تتكون من قرصين حقيقيين ، البيانات التي 

تكتب على أحد األقراص تنسخ على القرص اآلخر مما يزيد أمن 
 . البيانات من الضياع أو العطب

 
5- RAID5 يتكون من ثالث أقراص أو أآثر ، البيانات تكتب على 

 آود تصحيح األخطاء و ECCو في القرص الثالث يكتب قرصين 
الذي بواسطته و بوجود معلومات من أي من القرصين يمكن 

استصالح المعلومات في القرص الثاني في حال عطبها ، هذا النوع 
يحافظ على أمن البيانات و يوفر في مساحة القرص و لكنه أبطأ من 

 . النوع السابق
 

 ، NTFS و FAT32 مع نظام الملفات األقسام السابقة متوافقة
التحويل من قرص عادي الى ديناميكي ممكن بدون فقد للبيانات أما 
التحويل العكسي قد يضيع البيانات التي على القرص، للقيام بعملية 
التحويل انقر بزر الماوس األيمن فوق القرص األساسي المطلوب 

 اتبع ، ثمConvert to Dynamic Diskتحويله، وانقر فوق 
 . اإلرشادات التي تظهر على الشاشة

 
إن لم يظهر عنصر القائمة هذا، فانقر بزر الماوس األيمن فوق وحدة 
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تخزين بدًال من قرص، ربما آان قد تم تحويل القرص إلى قرص 
إن األقراص . (حيوي مسبقًا، أو أن الكمبيوتر هو آمبيوتر محمول

 المحمولة، واألقراص الديناميكية غير معتدة في أجهزة الكمبيوتر
القابلة لإلزالة، واألقراص التي يمكن فصلها والتي تستخدم واجهات 

Universal Serial Bus (USB ( أوIEEE 1394)  تسمى أيضًا
FireWire( أو على األقراص المتصلة مع نواقل ،SCSI 
باإلضافة إلى ذلك، ال يمكن تحويل أقراص آتلة متصلة .) المشترآة

 .)إلى ديناميكية،  بقناة ألياف مشترآة أوSCSIبنواقل 
 

 و آيف أتأآد boot defragما هو : السؤال الثامن و الثالثون
 أنه يعمل على جهازي؟ 

 
boot defrag هو من المزايا الجديدة التي أضيفت الى ويندوز XP و 

 الملفات المهمة defragمهمته تتلخص في القيام بإلغاء إعادة تجزئة 
 آل إقالع مما يزيد من سرعة عمل الويندوز ، و لعمل الويندوز مع

  و اآتب START<RUNللتأآد من عمله اذهب الى سجل النظام 
regedit و هناك اذهب الى 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsof
t\Dfrg\BootOpt 
imizeFunction و ابحث عن المفتاح Enable فإن آانت قيمة 

زة تعمل ، أما إن آانت قيمة المفتاح  فهذا يعني أن هذه الميYالمفتاح 
Nفهذا يعني أن هذه الميزة ال تعمل . 
 

هل هناك طريقة لتوجيه رسالة ما : السؤال التاسع و الثالثون
 ؟ XPللمستخدمين عند محاولتهم للولوج الى الويندوز 

 
 - Control Panel - Administrative Toolsنعم ، اذهب الى 

Local Security Policyناك اختر  و هSecurity Options)  في
 نهج األمان - أدوات إدارية -الويندوز المعرب اذهب الى لوحة التحكم 
 ) المحلي و هناك اختر خيارات األمان

 
 Interactive logon: Message text for usersابحث عن البند 
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attempting to log on حيث تستطيع هنا آتابة الرسالة التي تود 
 . توجيهها

 
 Interactive logon: Message title forو تحت هذا البند تجد 

users attempting to log on حيث تستطيع آتابة عنوان النافذة 
 .التي ستظهر فيها الرسالة

 
 استخدام أآثر من XPهل يدعم ويندوز :السؤال األربعون

 جهاز عرض متصل بالكمبيوتر؟ 
 

ة العمل عن طريق توسيع  من زيادة إنتاجيWindows XPنعم يمّكن 
وبوصل حتى عشرة أجهزة عرض منفردة، . حجم سطح المكتب

يمكنك إنشاء سطح مكتب آبير بشكل آاٍف الحتواء العديد من البرامج 
 . أو اإلطارات

 
يمكنك العمل على أآثر من مهمة واحدة بسهولة وذلك بتحريك 
أجهزة العناصر من جهاز عرض إلى آخر أو بتمديدها عبر العديد من 

ويمكنك تحرير الصور أو النصوص على أحد أجهزة . العرض
أو يمكنك فتح . العرض أثناء مشاهدة عرض على ويب على جهاز آخر

عدة صفحات لمستند واحد طويل وسحبها عبر أجهزة عرض متعددة 
يمكنك أيضًا تمديد جدول . لعرض تخطيط النص والرسومات بسهولة

زي عرض بحيث تستطيع  عبر جهاMicrosoft Excelبيانات 
 . مشاهدة العديد من األعمدة دون التمرير

 
يعمل أحد أجهزة العرض على أنه جهاز العرض األساسي، وهو الذي 
. سيحتوي على مربع حوار تسجيل الدخول عند بدء تشغيل الكمبيوتر

باإلضافة إلى ذلك ، ستعرض أغلب البرامج إطارات على جهاز 
يمكن تحديد دقة شاشة وإعدادات . لهاالعرض الرئيسي عند بدء تشغي

ويمكن أن يتم وصل عدة أجهزة . نوعية لون مختلفة لكل جهاز عرض
عرض إلى محوالت منفردة للرسومات أو إلى محول واحد يعتمد عدة 

على آمبيوتر محمول جهاز العرض الرئيسي هو شاشة .مخارج
على آمبيوتر مكتبي جهاز العرض الرئيسي هو . LCDالعرض 
 .  العرض المتصل بمنفذ مخرج الفيديو األولجهاز
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 : لعرض نفس سطح المكتب على أجهزة عرض متعددة قم بما يلي

 
 . افتح العرض في لوحة التحكم-1
 
 في التبويب إعدادات انقر فوق رمز جهاز العرض الذي يمثل -2

جهاز العرض الذي تريد استخدامه باإلضافة إلى جهاز العرض 
 . الرئيسي

 
 داخل جهاز Windowsانة االختيار توسيع سطح مكتب حدد خ-3

 . العرض هذا
 

 داخل Windowsيسمح لك تحديد خانة االختيار توسيع سطح مكتب 
جهاز العرض هذا بسحب العناصر عبر الشاشة على أجهزة العرض 

أو يمكنك تغيير حجم إطار لتمديده عبر أآثر من جهاز عرض .البديلة
 .واحد

 
ما هو نظام الملفات الذي ينصح : ربعونالسؤال الواحد و األ

 ؟ NTFS أم FAT32باستخدامه 
 

NTFSهو نظام الملفات الذي ُينصح به وذلك لألسباب التالية  : 
 
1- NTFS أآثر فعالية من FAT أو FAT32 ويتضمن الميزات ،

 باإلضافة إلى ميزات Active Directoryالمطلوبة الستضافة 
 Active استخدام الميزات مثل يمكنك. األمان الهامة األخرى

Directory واألمان المستند إلى المجال فقط عن طريق اختيار 
NTFSآنظام للملفات لديك  . 

 
 آي تتم المحافظة على التحكم بالوصول إلى الملفات والمجلدات -2

إذا استخدمت . NTFSودعم حسابات محدودة، عليك استخدام 
FAT32لوصول إلى آافة الملفات ، سيكون لكافة المستخدمين حق ا

على محرك األقراص الثابتة لديك، بغض النظر عن نوع الحساب 
 .) مسؤول، أو محدود، أو قياسي(الخاص بهم 
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3- NTFS هو نظام الملفات الذي يعمل بالشكل األفضل مع األقراص 

إن ثاني أفضل نظام للملفات لألقراص الكبيرة هو . (الكبيرة
FAT32 (. 

 
 يحتوي على نسختين مشابهتين NTFSنظام الملفات ف:  الثبات -4

 MFT(Master File( و تسمى آل نسخة منهاFATلنظام الملفات 
Table و هو يشبه قاعدة البيانات ، فإذا تشوهت النسخة األصلية من 
MFT نتيجة لظهور bad sector فإن النظام عند التشغيل التالي 

شئ تلقائيا نسخة جديدة  و ينMFTللجهاز يستخدم النسخة األخرى من 
مع األخذ بعين اإلعتبار وجود الباد سيكتر ، لهذا فإن هذا النظام يضمن 

 . حفظ البيانات من الضياع أو الخراب
 
 ضغط البيانات فهذا النظام يسمح لك بضغظ الملفات أو المجلدات و -5

تصغير حجمها بشكل ملحوظ دون الحاجة الى ضغط القرص آامال 
 . DriveSpaceآما في 

 
 و الذي يسمح ISO Unicode و من المميزات الممتازة دعمه لل -6

 و ASCII بت لترميز آل حرف أو رمز و ليس آما في 16باستخدام 
 بت فقط ، و هذا يعني باختصار أنك تستطيع 7 أو 8الذي يستخدم 

تسمية ملفاتك بأي لغة آانت حتى الصينية دون الحاجة الى تغيير 
 . W9x آما في الدوس و Code Pageصفحة الترميز 

 
هذه الملفات هي ملفات آبيرة جدًا من حيث .  الملفات المتفرقة-7

الحجم ويتم إنشاؤها من قبل التطبيقات بشكل تكون فيها مساحة القرص 
 يخصص مساحة القرص فقط NTFSأي أن . المطلوبة محدودة

 . ألجزاء الملف التي تتم الكتابة إليها
 
، والذي يساعدك في NTFSد لبيانات تعريف  تسجيل االستردا-8

استعادة المعلومات بسرعة عند حدوث فشل في الطاقة أو عند حدوث 
يسمح هذا بالوصول إلى وحدة التخزين فورًا . مشكلة أخرى في النظام

 .  حتى يعملchkdsk.exeبعد إعادة تشغيل الكمبيوتر دون انتظار 
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تخدامها لمراقبة مقدار  الحصص النسبية للقرص، والتي يمكن اس-9
 . مساحة القرص المستخدمة من قبل المستخدمين الفرديين والتحكم بها

 
 آنظام FAT32 أو FATهناك حالة واحدة ربما ترغب فيها باختيار 

إذا آان من الضروري في بعض األحيان تشغيل . للملفات لديك
 وفي أحيان أخرى تشغيل Windowsالكمبيوتر مع إصدار سابق من 

Windows XP فأنت بحاجة لقسم ،FAT أو FAT32 آقسم أساسي 
ال يمكن لمعظم اإلصدارات . على القرص الثابت) أو قسم بدء تشغيل(

 الوصول إلى القسم في حال استخدامه Windowsالسابقة من 
 Windowsهناك استثناءان هما . NTFSلإلصدار األحدث من 

.  األحدث أوService Pack 4 مع Windows NT 4.0 و 2000
 أو األحدث Service Pack 4 مع Windows NT 4.0يستطيع 

، لكن مع NTFSالوصول إلى األقسام ذات اإلصدار األحدث من 
ال يمكنه الوصول إلى الملفات المخزنة باستخدام ميزات : بعض القيود

NTFS التي لم تكن موجودة عند إصدار Windows NT 4.0 ،
 يعمل بشكل أبطئ من نظام NTFSباإلضافة الى أن نظام الملفات 

FAT32 و ذلك ألن النظام األول يحمل الكثير من البرامج في الذاآرة 
 األسرع و يحتاج FAT32مما يسبب بطئا في العمل ، لهذا يعتبر نظام 

 . الى ذاآرة أقل 
 

بالنسبة ألي حالة مختلفة عن حالة أنظمة التشغيل المتعددة، فإن نظام 
 . NTFS الملفات المنصوح به هو

 
 :  قم بما يليNTFS الى FAT32للتحويل من نظام الملفات 

 
انقر فوق ابدأ، وأشر إلى آافة البرامج، وأشر إلى البرامج الملحقة، 

 : ومن ثم انقر فوق موجه األوامر، في إطار موجه األوامر، اآتب 
 
 drive_letter: /fs:ntfs convert 

 
 إلى تهيئة convert D: /fs:ntfsعلى سبيل المثال، تؤدي آتابة 

 . ntfs بالتنسيق  :D محرك األقراص 
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سيسبب   غير ممكن وFAT32 الى NTFSالتحويل العكسي من 
 PARTITIONضياع للبيانات اال في حالة استخدام برنامج مثل 

MAGIC 7. 
 

آيف أضيف البرامج التي : السؤال الثاني و األربعون
 أستخدمها آثيرا الى قائمة إبدأ؟ 

 
 : طي مثال إلضافة الحاسبة الى قائمة إبدأسنع

 
 . ثم انقر فوق آافة البرامج،  انقر فوق ابدأ-1
 
 .  انقر فوق البرامج الملحقة وأشر إلى الحاسبة-2
 
انقر بزر الماوس األيمن فوق الحاسبة ثم انقر فوق إضافة إلى -3

 . القائمة ابدأ
 
 .ئمة ابدأانقر في أي مكان من سطح المكتب للخروج من القا-4
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ما هو معالج تنظيف سطح : السؤال الثالث و األربعون
 المكتب؟ 

 
لكنها سرعان ما تتجمع على سطح ، رموز االختصارات مفيدة جدًا

يزيل المعالج ! يحل المشكلة" تنظيف سطح المكتب"معالج . المكتب
من سطح المكتب الرموز التي لم تنقر فوقها خالل األيام الستين 

اختصارات سطح المكتب غير "ينقلها إلى مجلد يدعى الماضية و
النقر فوقها (ويمكنك فتح المجلد الستعادة أي من الرموز ". المستخدمة

أو يمكنك ببساطة إرسالها إلى ، )يعيدها إلى سطح المكتب من جديد
 . سلة المحذوفات

 
 : لتفعيل معالج تنظيف سطح المكتب 

 
 .  التحكمثم انقر فوق لوحة،  انقر فوق ابدأ-1
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 .  انقر فوق المظهر والسمات-2
 
 . انقر فوق تغيير دقة الشاشة،  ضمن اختر مهمة-3
 
 . انقر فوق تخصيص سطح المكتب،  في التبويب سطح المكتب-4
 
 60معالج تنظيف سطح المكتب آل " حدد خانة االختيار تشغيل -5
 . ثم انقر فوق موافق، يوم
 

لملفات غير المستخدمة بين إذا أردت تنظيف سطح المكتب من ا
 الموصوفة 4 إلى 1فاتبع ببساطة الخطوات من ، تواريخ عمل المعالج

 .أعاله، ثم انقر فوق الزر المسمى تنظيف سطح المكتب اآلن
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ما هي أنواع حسابات :السؤال الرابع و األربعون
  المستخدمين؟

 
 : هناك ثالثة أنواع من حسابات المستخدمين

 
 يعطي المالك قدرة غير محدودة لتعديل -ول الكمبيوتر  حساب مسؤ-1

الكمبيوتر بأي طريقة، واألهم من ذلك عرض وتغيير محتويات آافة 
وبشكل عام، يملك واحد من مستخدمي آمبيوتر . الحسابات األخرى

ويستطيع من يملك حساب !  الرّيس-مشترك حساب مسؤول الكمبيوتر 
 : ىمسؤول الكمبيوتر، من بين مهام أخر

 
 . إنشاء وحذف حسابات المستخدمين على الكمبيوتر

 
تغيير اسم، وصورة، وآلمة مرور، ونوع أّي من حسابات 

 . المستخدمين
 

 . تثبيت البرامج واألجهزة وإلغاء تثبيتها
 

 . تغيير آافة إعدادات النظام
 

ولكن ، ال يستطيع مالك حساب مسؤول الكمبيوتر تغيير حسابه إلى 
واع الحسابات إّال إذا بقي حساب مسؤول آمبيوتر واحد نوع آخر من أن
إن ذلك يضمن أن ييقى دومًا من هو قادر على التحكم . على األقل

 . الكامل بتشغيل الكمبيوتر
 
 Windows XP يتوفر هذا الحساب لمستخدمي - الحساب القياسي -2

Professionalالذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر في بيئة المجال  .
 : اسطة الحساب القياسي، يستطيع المستخدموبو
 

شرط أّال يؤدي ذلك إلى تعديل ، تثبيت البرامج واألجهزة وإلغاء تثبيتها
إعدادات في الكمبيوتر تم تقييدها من قبل مالك حساب مسؤول 

 . الكمبيوتر
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 . إنشاء آلمة مرور الحساب، وتغييرها، وإزالتها
 

 . تغيير صورة الحساب
 
 ُيعتبر تعيين حسابات المستخدمين المحدودة -دود  الحساب المح-3

طريقة فّعالة لمنع المستخدمين قليلي الخبرة أو غير المخّولين من تغيير 
ويستطيع مالكو الحسابات . إعدادات الكمبيوتر وحذف الملفات الهامة

 : المحدودة فقط
 

 . إنشاء، أو تغيير، أو حذف آلمات المرور الخاصة بهم
 

 . سابات الخاصة بهمتغيير صور الح
 

 ): الضيف (Guestباإلضافة الى ذلك هناك حساب 
 

 لشخص ليس Windows XP في Guestتسمح ميزة الوصول إلى 
من المستخدمين النظاميين للكمبيوتر المشترك بتشغيله آما لو أنه يملك 

ويسّهل .  غير محمي بكلمة مرورGuestالوصول إلى . حسابًا محدودًا
 للزّوار تسجيل الدخول بسرعة لمراجعة Guestاستخدام الحساب 

البريد اإللكتروني، واستعراض إنترنت، وآتابة المستندات وطباعتها، 
 . وتنفيذ نشاطات مشابهة

 
عملية إعداد حسابات المستخدمين سهلة، ولكن يجب أن تتذآر إعداد 

فإذا لم تفعل، لن يكون . حساب مسؤول الكمبيوتر الخاص بك أوًال
تظهر أسماء حسابات المستخدمين . عداد الحسابات األخرىبإمكانك إ

التي تقوم بإعدادها مرّتبًة على شاشة الترحيب وبشكل إفرادي في 
 . قائمة ابدأ الخاصة بمالك آل حساب

 
 : إلعداد حسابات المستخدمين قم بما يلي

 
 .  انقر فوق ابدأ ، ثم انقر فوق لوحة التحكم-1
 . مين انقر فوق حسابات المستخد-2
 .  ضمن اختر مهمة، انقر فوق إنشاء حساب جديد-3
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 على صفحة اسم الحساب الجديد، اآتب اسمًا للحساب الجديد، ثم -4
 . انقر فوق التالي

 على صفحة اختر نوع حساب، انقر فوق نوع الحساب الذي تريد -5
 . تعيينه، ثم انقر فوق إنشاء حساب

 
 : بإمكانك تعطيله آما يلي فGuestإذا آنت ال ترغب في وجود حساب 

 
 .  انقر فوق ابدأ، ثم انقر فوق لوحة التحكم-1
 .  انقر فوق حسابات المستخدمين-2
 . Guest ضمن أو اختر حسابًا لتغييره، انقر فوق -3
، انقر فوق Guest على صفحة ما الذي تريد تغييره في حساب -4

 .Guestإيقاف تشغيل حساب 
 

 ما هي طريقة تغيير صورة :السؤال الخامس و األربعون
الحساب في شاشة الترحيب التي تظهر عند بدء تشغيل 

 ؟ XPويندوز 
 

 عرض صورة Windows XPيمكن لـ ، إلضفاء لمسة شخصية
شخصية أو أية صورة بجانب أسماء مالكي الحسابات على شاشة 

وفي حين يستطيع مسؤول الكمبيوتر تعيين الصور لكافة . الترحيب
وإليكم . مكن ألي مالك حساب اختيار صورته الخاصةالمستخدمين، ي

 : الطريقة
 
 . ثم فوق لوحة التحكم،  انقر فوق ابدأ-1
 
 .  انقر فوق حسابات المستخدمين-2
 
 . انقر فوق تغيير حساب،  ضمن اختر مهمة-3
 
 .  على صفحة اختر حسابًا لتغييره، انقر فوق حساب المستخدم-4
 
غييره في حساب المستخدم، انقر فوق  على صفحة ما الذي تريد ت-5
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 . تغيير الصورة
 
 على صفحة اختر صورة جديدة لحساب المستخدم، انقر فوق واحدة -6

من الصور المعروضة، أو فوق االستعراض لعرض المزيد من 
 . الصور

 
 في مجلد الصور، أو أي مجلد آخر في قائمة بحث في، انقر فوق -7

 . حساب، ثم انقر فوق فتحالصورة التي تريد استخدامها لل
 
 يتم عندها عرض الصورة، وتحديدها على صفحة اختر صورة -8

 . جديدة لحساب المستخدم
 
 . انقر فوق تغيير الصورة-9
 

ما هي طريقة تحسين ظهور : السؤال السادس و األربعون
 LCDخطوط الشاشة عند استخدام أجهزة العرض المسطحة 

 أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة؟ 
 

 تؤدي الى ClearType خاصية جديدة تسمى XPيوفر ويندوز 
 و آأنك تقرأ LCDتحسين آبير في في ظهور الخطوط على شاشات 

من آتاب و هذه مقارنة بين مظهر الخطوط قبل و بعد استخدام خاصية 
ClearType:  
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 :  من أجل خطوط الشاشة قم بما يليClearTypeالستخدام 
 
 .  في لوحة التحكم افتح العرض-1
 
 . انقر فوق مؤثرات،  في التبويب المظهر-2
 
حدد خانة االختيار استخدام األسلوب ،  في مربع الحوار مؤثرات-3

 . التالي لتجانس حواف خطوط الشاشة
 
 .  في القائمةClearTypeانقر فوق -4
 

 لتالئم أنسب ClearTypeآما بإمكانك أن تتحكم بدرجة استخدام 
 :  خالل هذه الصفحة التي أعدتها ميكروسوفترؤية لك من

 
 

http://www.microsoft.com/typography/cleartype/clea
rtypeactivate.htm 

 
 هل أستطيع أن أجعل جهازي:السؤال السابع و األربعون

 و بدون XP من خالل ويندوز FTP SERVERمزود 
 تثبيت أي برامج إضافية؟ 

 
نعم هذا ممكن و للقيام بذلك اذهب الى لوحة التحكم ثم إضافة أو إزالة 

 ثم انقر مرتين على البند Windowsإزالة مكونات /البرامج ثم إضافة 
Internet Information Services (IIS) ثم ضع إشارة على 

 ثم اضغط Service  File Transfer Protocol (FTP) المربع
 . موافق و سيتم تنصيب المكونات اإلضافية

 
بعد اإلنتهاء من تثبيت المكونات اإلضافية اذهب الى أدوات إدارية     

 و داخل FTPثم خدمات معلومات إنترنت و هناك اذهب الى مواقع 
ر األيمن للفأرة هذا المجلد على الجهة األخرى من النافذة اضغط بالز

 : فوق العنصر الظاهر في النافذة و اختر خصائص و هناك 

http://www.microsoft.com/typography/cleartype/cleartypeactivate.htm
http://www.microsoft.com/typography/cleartype/cleartypeactivate.htm
http://www.microsoft.com/typography/cleartype/cleartypeactivate.htm
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 :  و فيه أدخل البيانات التاليةFTPالتبويب موقع : أوال 

 
 : تحت التعريف تجد

 
أدخل فيه تسمية أو وصف لمزودك بكلمات مختصرة مثل : الوصف

 ". موقع أحمد للبرامج"
 

و للتعرف عليه يلزمك أثناء  لجهازك IPو أدخل فيه عنوان :IPعنوان 
اإلتصال باإلنترنت أن تنقر مرتين على أيقونة اإلتصال باإلنترنت التي 

تظهر في الزاوية من شريط المهام ثم اذهب الى خصائص ثم عنوان 
IP الوآيل و هذا هو عنوان IPلجهازك  . 
 

 . ال تغير فيه شيئا: TCPمنفذ 
 

 : تحت االتصاالت
 

د األشخاص المسموح لهم بالولوج و التحميل حدد عد: أمام محدد بــ
 . من موقعك

 
 . ال تغير فيه شيئا: مهلة اإلتصال

 
ضع إشارة أمام تمكين تسجيل الدخول إذا أردت الحصول على 
 . معلومات تفصيلية عمن دخل الى موقعك و ماذا فعل بالضبط

 
جلسات العمل الحالية تستطيع التعرف على " عند الضغط على 

 في FTP لألشخاص المتصلين أو الداخلين الى مزود IPعناوين 
 .جهازك
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 . تبويب حسابات األمان و يفضل عدم تغيير إعداداتها: ثانيا
 

 .تكتب فيه أي رسائل أو تنبيهات للزوار:تبويب رسائل: ثالثا 
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 : تبويب الدليل الرئيسي: رابعا 
  : FTPتحت دليل موقع 

ر المجلد الذي يحتوي على البرامج التي أمام المسار المحلي ضع مسا
  c:\FTP: تريد توفيرها للزوار مثال 

 . الكتابة-2 القراءة -1: تستطيع تحديد المزايا المتاحة للزوار 
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 : تبويب أمان الدليل: خامسا

 
 لألشخاص الذين تريد منعهم من الدخول IPتستطيع إضافة عناوين 

 . في جهازكFTPالى مزود 
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 شبيه بهذا FTPتهاء سيكون لديك موقع بعد اإلن
ftp://212.66.77.111 حيث تمثل األرقام عنوان IPالخاص بك . 

 
ما هي طريقة إعداد شبكة : السؤال الثامن و األربعون

 ؟ XPاإلتصال المنزلية في ويندوز 
 

 اتصال يزيد آثيرًا من إن ربط أجهزة الكمبيوتر لتشكيل شبكة
فإذا آان بيتك يحتوي على جهازي ! إمكانياتها ويمكن أن يوّفر نقودك

 : آمبيوتر أو أآثر فعن طريق وصلها بشبكة اتصال، يمكنك
 

 ®Microsoftيملك . أن تتشارك باتصال إنترنت وحيد

ftp://212.66.77.111/
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Windows® XP ميزة تدعى مشارآة اتصال إنترنت )ICS .(
، اتصال ICSبيوتر واحد، يدعى مضيف ، يشارك آمICSوباستخدام 

. إنترنت الخاص به مع باقي أجهزة الكمبيوتر على شبكة االتصال
وعن طريق مشارآة اتصال إنترنت وحيد، يمكنك بشكل متزامن 

التنقل في ويب على جهازك بينما يقوم فرد آخر من العائلة بمراجعة 
 . البريد اإللكتروني على آمبيوتر آخر

 
قد يكون لديك . طابعة، والماسح، واألجهزة األخرىأن تتشارك بال

باستخدام شبكة االتصال . طابعة متصلة بكمبيوتر في غرفة أخرى
المنزلية، يمكنك الطباعة على هذه الطابعة من الكمبيوتر الذي في 

لم تعد بحاجة إلى نسخ الملف على قرص مرن وأخذه إلى . غرفتك
 . الكمبيوتر الذي يملك الطابعة

 
افرض أن ابنك طلب إليك النظر إلى . شارك بالملفات والمجلداتأن تت

عندما تكون . تقرير مدرسي موجود على الكمبيوتر في غرفة نومه
أجهزة الكمبيوتر مرتبطة بشبكة اتصال يمكنك، على سبيل المثال، فتح 

الملف من جهازك، وإجراء التغييرات، ثم حفظ الملف على آمبيوتر 
 . ابنك

 
عن طريق شبكات . ب الكمبيوتر متعددة الالعبينأن تلعب ألعا

 ألعابًا ااالتصال ومشارآة اتصال إنترنت، يمكن ألفراد العائلة أن يلعبو
وبينما هم . على أجهزة آمبيوتر منفصلة مع بعضهم أو على إنترنت

 على سبيل المثال، زيارة �يلعبون، يمكنك أيضًا التنقل في ويب 
 . ة لديكمواقع الرياضة والمال المفضل

 
 استخدام شبكات Microsoft Windows XPيجعل : وهناك المزيد

ولكن عليك أوًال ربط أجهزة . االتصال أسهل من أي وقت مضى
الكمبيوتر ببعضها، عن طريق تثبيت األجهزة المناسبة في آل منها 

 . وعن طريق وصلها باألسالك أو بوسائط التقنية الالسلكية
 

لشبكة في جميع األجهزة يتبقى تشغيل بعد توصيل جميع مكونات ا
وسيكون عليك . Windows XPفي " إعداد شبكة االتصال"معالج 

 أوًال، ثم على آّل من أجهزة ICSعمل ذلك على الكمبيوتر المضيف لـ 
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 . الكمبيوتر العميلة
 

 : يرشدك المعالج أثناء تنفيذ الخطوات التالية
 

 . تكوين محوالت شبكة االتصال
 

 .  أجهزة الكمبيوتر لكي تتشارك باتصال إنترنت وحيدتكوين آافة
 

 . تسمية آل آمبيوتر 
 

 مع أجهزة الكمبيوتر Shared Filesالمشارآة التلقائية لمجلد 
 . الموجودة على شبكة االتصال

 
المشارآة التلقائية للطابعات المتصلة بأجهزة الكمبيوتر الموجودة على 

 . شبكة االتصال
 

  .تثبيت جدار حماية
 

 . تثبيت مكونات جسور شبكة االتصال 
 

 Control Internet Connection Sharingتثبيت مكونات 
Discovery and . 

 
 Windows XPعلى آمبيوتر " إعداد شبكة االتصال"لتشغيل معالج 

 :  قم بما يليICSالمضيف لـ 
 

 . انقر فوق ابدأ، ثم انقر فوق لوحة التحكم
 

تصال وإنترنت ، ثم انقر فوق إعداد شبكة انقر فوق اتصاالت شبكة اال
 . اتصال منزلية أو شبكة مكتب صغير أو تغييرها

 
عّين هذا الكمبيوتر . اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة

. على أنه الجهاز الذي يشارك اتصال إنترنت الخاص به) المضيف(
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على ، قم بتشغيله ICSوبعد تشغيل المعالج على الكمبيوتر المضيف لـ 
 : أجهزة الكمبيوتر العميلة عن طريق تنفيذ الخطوات التالية

 
 . Windows XPأدخل القرص المضغوط لـ 

 
 . على القائمة التي تظهر، انقر فوق تنفيذ مهام إضافية

 
على القائمة التالية التي تظهر، انقر فوق إعداد شبكة اتصال منزلية أو 

 . شبكة مكتب صغير
 

، فيمكنك نسخ Windows XP المضغوط لـ إذا لم يكن لديك القرص
على قرص مرن أثناء تشغيل المعالج " إعداد شبكة االتصال"معالج 

بعدئٍذ استخدم القرص المرن لتشغيل . ICSعلى الكمبيوتر المضيف لـ 
يتم إنشاء القرص عند تشغيل . المعالج على أجهزة الكمبيوتر العميلة

 ". إعداد شبكة االتصال" معالج 
 

 : من قرص مرن قم بما يلي" إعداد شبكة االتصال" معالج لتشغيل
 

أدخل قرص إعداد شبكة االتصال في الكمبيوتر الذي تريد وصله إلى 
 . الشبكة

 
 . انقر نقرًا مزدوجًا فوق جهاز الكمبيوتر

 
 ). A (:3.5انقر نقرًا مزدوجًا فوق قرص مرن 

 
 . netsetup.exeانقر نقرًا مزدوجًا فوق 

 
لج باختبار للتأآد من صحة عمل آل شيء على شبكة يقوم المعا
وعندما ينتهي، تكون جاهزًا لالستمتاع بشبكة االتصال . االتصال
 !.المنزلية
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ما هي طرق تسريع إيقاف تشغيل : السؤال التاسع و األربعون
 ؟ XPالجهاز في ويندوز 

 
 Administrative Tools<Local Security اذهب الى -1

Policy<Local Policies, Security Options ثم اذهب الى 
 Shutdown: Clear virtual memory pagefile whenالمفتاح 

system shuts down و قم بتعطيله DISABLE . 
 
 و هناك اذهب الى regedit ثم اآتب Start<Run بالذهاب الى -2

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop ثم 
 الى 20000 من WaitToKillAppTimeoutغير قيمة المفتاح 

3000 . 
 
 و هناك اذهب الى regedit ثم اآتب Start<Run بالذهاب الى -3

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl
Set\Control 

l 3000 الى 20000 و غير قيمة المفتاح من . 
 
 اذهب الى أدوات إدارية ثم خدمات و قم بإيقاف هذه الخدمة في -4

 . Nvidia Driver Helper serviceها حال وجود
 
 فإن Intel Ambient HaM modem إذا آان لديك هذا المودم -5

درايفراته تسبب بطئ آبير في إيقاف التشغيل حاول أن تجد درايفرات 
 . XPمتوافقة مع ويندوز 

 
 تحديث البيوس وذلك بتحميل الملفات الضرورية للتحديث من موقع -6

 . وسالشرآة المنتجة للبي
 
 . قبل إيقاف التشغيل حاول أن تغلق جميع البرامج المفتوحة-7
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 ؟ XPما هي خيارات تشغيل ويندوز : السؤال الخمسون
 

في بداية تشغيل الكمبيوتر و عند ظهور شعار ويندوز فإن الضغط 
 يعطي عدة خيارات للدخول الى ويندوز ففي حال عدم بدء F8على 

أن تبدأ تشغيل الكمبيوتر في الوضع تشغيل الكمبيوتر، من الممكن 
 اإلعدادات االفتراضية Windowsفي الوضع اآلمن، يستخدم . اآلمن

، Microsoft، برنامج تشغيل الماوس في VGAجهاز عرض (
بدون أي اتصال بشبكة االتصال، والحد األدنى من برامج تشغيل 

 ). Windowsالجهاز المطلوبة لبدء تشغيل 
 

بيوتر بعد أن قمت بتثبيت برامج جديدة، من في حال لم يعمل الكم
الممكن أن تبدأ تشغيله باستخدام الحد األدنى من الخدمات في الوضع 

اآلمن ثم تغيير إعدادات الكمبيوتر أو إزالة البرامج المثبتة حديثًا والتي 
يمكنك إعادة تثبيت حزمة الخدمة ثانية أو نظام التشغيل . تسبب المشكلة
 .  ذلك ضروريًابالكامل، إذا آان

 
في حال عدم ظهور أعراض العطل مرة أخرى عند التشغيل في 

الوضع اآلمن ، يمكنك إهمال اعتبار اإلعدادات االفتراضية وبرامج 
تشغيل األجهزة في حدها األدنى آأسباب محتملة لعدم قدرة الكمبيوتر 

 . على بدء التشغيل
 

 : خيارات بدء التشغيل هي
 
1- Safe Mode  
 

الماوس، عدا (يل باستخدام الملفات األساسية وبرامج التشغيل التشغ
وجهاز ؛ ولوحة المفاتيح؛ وجهاز العرض؛ أجهزة الماوس التسلسلية
وخدمات النظام ؛ جهاز الفيديو األساسي؛ تخزين ذو سعة عالية

في حال لم يعمل الكمبيوتر . فقط) وبدون اتصاالت شبكة؛ االفتراضية
فقد تكون بحاجة الستخدام ميزة وحدة التحكم باستخدام الوضع اآلمن، 
 . باالسترداد إلصالح النظام

 
2- Safe Mode with Networking  
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التشغيل باستخدام الملفات وبرامج التشغيل األساسية فقط، إضافًة إلى 

 . اتصاالت الشبكة
 
3- Safe Mode with Command Prompt  
 

بعد تسجيل . ت األساسية فقطالتشغيل باستخدام برامج التشغيل والملفا
الدخول، يتم عرض موّجه األوامر بدًال من واجهة التطبيق الرسومية 

 . Windowsلـ 
 
4- Enable Boot Logging  
 

التشغيل أثناء تسجيل آافة برامج التشغيل والخدمات التي آانت محملة 
يدعى هذا الملف . من قبل النظام إلى ملف) أو التي لم تكن(

ntbtlog.txt،يعتبر تسجيل التمهيد .  وهو موجود في مجلد ويندوز
 . مفيد لتحديد السبب في مشاآل بدء تشغيل النظام

 
5- Enable VGA Mode  
 

هذا الوضع .  األساسيVGAبدء التشغيل باستخدام برنامج تشغيل 
مفيد عندما تكون قد قمت بتثبيت برنامج تشغيل جديد لبطاقة الفيديو 

 .  بشكل صحيحWindowsء تشغيل الذي تسبب في عدم بد
 
6-  Last Known Good Configuration  
 

بدء التشغيل باستخدام معلومات التسجيل وبرامج التشغيل التي قام 
Windowsيتم فقدان أية تغييرات .  بحفظها عند آخر إيقاف تشغيل

 Last Known Goodاستخدم . تمت منذ آخر بدء تشغيل ناجح
Configuration ولكنه ال . حاالت التكوين غير الصحيح فقط في

يحل المشاآل التي تسببها الملفات أو برامج التشغيل المفقودة أو 
 . المعطوبة

 
7- Directory Service Restore Mode  
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هذا من أجل أنظمة تشغيل الملقم وُيستخدم فقط في إستعادة دليل 

SYSVOL وخدمة دليل Active Directory على وحدة تحكم 
 . مجال

 
8- Debugging Mode  
 

بدء التشغيل أثناء إرسال معلومات التصحيح عبر آابل تسلسلي إلى 
 . آمبيوتر آخر

 
إذا آنت تستخدم، أو قد استخدمت، خدمات التثبيت عن بعد لتثبيت 

Windows على الكمبيوتر، قد تشاهد خيارات إضافية متعلقة 
 .ثبيت عن بعدباستعادة أو استرداد النظام باستخدام خدمات الت

 
هل هناك طريقة لتسريع تصفح : السؤال الواحد و الخمسون

 ؟ XPمواقع اإلنترنت في ويندوز 
 

 : نعم يوجد و ذلك ممكن آما يلي 
 
 أو المفكرة و آتابة األسطر Notepad إنشاء مستند جديد في -1

 : التالية
 

Windows Registry Editor Version 5.00  
 
]

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCont
rolSet\Servi 

ces\Dnscache\Parameters [ 
"CacheHashTableBucketSize"=dword:00000001  
"CacheHashTableSize"=dword:00000180  
"MaxCacheEntryTtlLimit"=dword:0000fa00  
"MaxSOACacheEntryTtlLimit"=dword:0000012d  
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  dnscache.reg: ثم حفظ الملف باسم 
 
عد حفظ الملف قم بإغالقه ثم فتح المجلد الذي يحتوي عليه و انقر ب

عليه مرتين ثم اضغط موافق عند ظهور رسالة تبلغك بإضافة الملف 
 . الى سجل النظام

 
 .  ثم موافقgpedit.msc اذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب -2
 

ثم ) النهج الكمبيوتر المحلي (local computer policyاذهب من 
 administrative templatesكوين الكمبيوتر اذهب الى من ت

 QoS Packet ثم اضغط على networkثم الى ) قوالب اإلدارة(
Scheduler و من النافذة المقابلة انقر مرتين على limit 

reservable bandwidth و اختر تمكين enabled ومن 
Bandwidth limit %  ثم موافق و أعد0 الى 20غير الرقم من  

 .تشغيل الجهاز
 

ما هي أدوات سطر األوامر : السؤال الثاني و الخمسون
 ؟ XPالجديدة في ويندوز 

 
bootcfg تكوين أو استعالم أو تغيير إعدادات الملف Boot.ini . 

 
defragوملفات البيانات،  تحديد موقع ودمج ملفات التمهيد المجزأة ،

 . والمجلدات في وحدات التخزين المحلية
 

diskpartإدارة األقراص أو األقسام أو وحدات التخزين  . 
 

driverqueryاالستعالم عن قائمة برامج التشغيل وخصائصها  . 
 

eventcreate تمكين المسؤول من إنشاء حدث مخصص في سجل 
 . أحداث معين

 
eventquery سرد األحداث وخصائصها من سجل أحداث واحد أو 
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 . أآثر
 

eventtriggers الحدث وتكوينها في أجهزة محلية  عرض مشغالت
 . أو بعيدة

 
fsutil إدارة نقاط إعادة التوزيع، أو إدارة ملفات متفرقة، أو إلغاء 

 . تحميل وحدة تخزين، أو توسيع وحدة تخزين
 

getmac الحصول على عنوان التحكم بالوصول للوسائط )MAC (
 وقائمة ببروتوآوالت الشبكة 

 
helpctr بدء تشغيل and Support Center  Help 

 
ipseccmd تكوين نهج أمان بروتوآول إنترنت )IPSec ( في خدمة

 . الدليل، أو في تسجيل محلي أو بعيد
 

Ipseccmd هو إصدار سطر أوامر من األداة اإلضافية وحدة التحكم 
 .  لنهج أمان بروتوآول إنترنت Microsoft  (MMC)باإلدارة لـ 

 
logmanدادات األداء وسجالت تعقب  إدارة وجدولة مجموعات ع

 . األحداث في أنظمة محلية وبعيدة
 

openfilesاالستعالم عن الملفات المفتوحة أو عرضها أو فصلها  . 
 

pagefileconfig عرض وتكوين إعدادات ملف ترحيل الذاآرة 
 . الظاهرية للنظام

 
perfmon تمكين إمكانية فتح وحدة تحكم األداء المكونة بواسطة 
 .  لمراقب األداءWindows NT 4.0عدادات من إصدار ملفات اإل

 
prncnfgتكوين أو عرض معلومات التكوين حول طابعة ما  . 

 
prndrvr إضافة وحذف وسرد برامج تشغيل الطابعة من ملقمات 
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 . طابعة محلية أو بعيدة
 

prnjobsإيقاف مهام الطباعة مؤقتا واستئنافها وإلغاؤها  . 
 

prnmngrأو اتصاالت الطابعة وحذفها وسردها،  إضافة طابعات 
 . باإلضافة إلى تعيين الطابعة االفتراضية وعرضها

 
prnport إنشاء منافذ الطابعة TCP/IP ،القياسية وحذفها وسردها 

 . باإلضافة إلى عرض تكوين المنفذ وتغييره
 

prnqctl طباعة صفحة اختبار، وإيقاف الطابعة مؤقتًا أو استئناف 
 . ائمة انتظار الطابعةعملها، ومسح ق

 
relog استخراج عدادات األداء من سجالت عدادات األمان بتنسيقات 

، أو )للنص المفصول بعالمات جدولة (text-TSVأخرى، مثل 
text-CSV) أو )للنص المفصول بفواصل ،binary-BIN أو ،

SQL . 
 
scاختبار برامج الخدمات .  استرداد المعلومات حول الخدمات وتعيينها

 . وتصحيحها
 

schtasksجدولة األوامر والبرامج لتعمل دوريًا أو في وقت معين  .
إضافة مهام وإزالتها من الجدول، وبدء المهام عند الطلب وإيقافها، 

 . وعرض المهام المجدولة وتغييرها
 

shutdownإيقاف تشغيل آمبيوتر محلي أو بعيد أو إعادة تشغيله  . 
 

systeminfo عن معلومات تكوين النظام األساسية استعالم النظام . 
 

taskkillإنهاء مهمة أو عملية واحدة أو أآثر  . 
 

tasklist عرض قائمة بالتطبيقات، والخدمات، ومعرف المعالج 
)PID (الذي يعمل حاليًا إما في آمبيوتر محلي أو بعيد . 
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tracerpt معالجة سجالت تعقب األحداث أو بيانات الوقت الحقيقي 
ري تعقب األحداث اآللية والسماح بإنشاء تقارير تحليل التعقب من موف
من أجل األحداث التي تم ) المفصولة بفواصل (CSVوملفات 
 . إنشاؤها

 
typeperf آتابة بيانات عداد األداء إلى إطار األوامر أو إلى تنسيق 

 . ملف السجل المعتمد
 

WMIC تسهيل استخدام Windows Management 
Insturmentation  (WMI)  واألنظمة التي تمت إدارتها من خالل 

WMI. 
 

 XPهل يستطيع ويندوز : السؤال الثالث و الخمسون
 مساعدتي في حل المشاآل التي تطرأ على جهازي؟ 

 
 المعالجات التالية الستكشاف األخطاء XPنعم يتوفر في ويندوز 

 : وإصالحها
 
لقة بـتثبيت وإعداد و يعّرف ويحل المشاآل المتع:  إعداد النظام -1

Windowsو لتشغيله اضغط على الرابط التالي  :
hcp://help/tshoot/tssetup.htm . 

 
و يعّرف ويحل المشاآل المتعلقة : إيقاف التشغيل/ بدء التشغيل-2

بتشغيل الكمبيوتر وإيقاف تشغيله، و لتشغيله اضغط على الرابط 
 . hcp://help/tshoot/tsstartup.htm:التالي

 
و يعّرف ويحل المشاآل المتعلقة ببطاقات الفيديو :  العرض-3

ومحوالت الفيديو، بما فيها شاشة الكمبيوتر، وبرامج تشغيل الفيديو 
القديمة أو غير المتوافقة، واإلعدادات غير الصحيحة ألجهزة الفيديو، 

: و لتشغيله اضغط على الرابط التالي
hcp://help/tshoot/tsdisp.htm . 
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و يعّرف ويحل المشاآل المتعلقة باإلعداد، : اإلتصال المنزلية شبكة -4
اتصاالت إنترنت، مشارآة الملفات والطابعات، و لتشغيله اضغط على 

 . hcp://help/tshoot/tshomenet.htm: الرابط التالي
 
و يعّرف ويحل المشاآل المتعلقة بمحرآات األقراص :  األجهزة-5
، )DVDغوطة ومحرآات أقراص بما فيها محرآات األقراص المض(

مثل لوحات المفاتيح، (وأجهزة التحكم بالتسالي، وأجهزة اإلدخال 
والماوس، والكاميرات، والماسحات الضوئية، وأجهزة األشعة تحت 

، وأجهزة USB، وبطاقات محوالت شبكة االتصال، وأجهزة )الحمراء
حها راجع أيضًا استكشاف األخطاء وإصال. المودم، وبطاقات الصوت

: ألجهزة أآثر تحديدًا أدناه، و لتشغيله اضغط على الرابط التالي
hcp://help/tshoot/tshardw.htm . 

 
و يعّرف ويحل المشاآل المتعلقة بالتسالي :  تعدد الوسائط والتسالي-6

، DirectXوالبرامج متعددة الوسائط األخرى، وبرامج تشغيل 
، والصوت، )DVD(، وأقراص الفيديو الرقمية USBوأجهزة 

وأجهزة جويستيك، واألمور ذات الصلة، و لتشغيله اضغط على 
 . hcp://help/tshoot/tsgame.htm: الرابط التالي

 
و يعّرف ويحل المشاآل  :  DVD ) ( أقراص الفيديو الرقمية -7

 ووحدات فك الترميز الخاصة بها، DVDالمتعلقة بمحرآات أقراص 
: ليو لتشغيله اضغط على الرابط التا

hcp://help/tshoot/ts_dvd.htm . 
 
و يعّرف ويحل المشاآل المتعلقة بلوحات المفاتيح، :  أجهزة اإلدخال-8

والماوس، وآرة المسار، والكاميرات، والماسحات الضوئية، وأجهزة 
: ،و لتشغيله اضغط على الرابط التالي.األشعة تحت الحمراء

hcp://help/tshoot/tsinputdev.htm . 
 
و يعّرف ويحل : رآات األقراص ومحوالت شبكات االتصال مح-9

المشاآل المتعلقة باألقراص الثابتة، واألقراص المرنة، محرآات 
، وبطاقات شبكة DVDاألقراص المضغوطة ومحرآات أقراص 

االتصال، ومحرآات الشرائط، وبرامج النسخ االحتياطي،و لتشغيله 
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 . hcp://help/tshoot/tsdrive.htm: اضغط على الرابط التالي
 
10- USB : و يعّرف ويحل المشاآل المتعلقة بموصالت وطرفيات

USBو لتشغيله اضغط على الرابط التالي ، :
hcp://help/tshoot/tsusb.htm . 

 
و يعّرف ويحل المشاآل المتعلقة بالصوت وبطاقات :  الصوت-11

: الصوت ،و لتشغيله اضغط على الرابط التالي
hcp://help/tshoot/tssound.htm . 

 
و يعّرف ويحل المشاآل المتعلقة باتصاالت المودم، :  المودم-12

وإعداده، وتكوينه، وآشفه، و لتشغيله اضغط على الرابط 
 . hcp://help/tshoot/tsmodem.htm:التالي

 
و يعّرف ويحل المشاآل المتعلقة :  مشارآة االتصال بإنترنت-13

 وتسجيل الدخول إليه، و لتشغيله )ISP(باالتصال بموفر خدمة إنترنت 
 . hcp://help/tshoot/tsics.htm:اضغط على الرابط التالي

 
14- Internet Explorer : و يعّرف ويحل المشاآل المتعلقة

باستعراض ويب، أو تحميل الملفات، أو حفظ الصفحات المفضلة، أو 
، أو طباعة صفحات ويب ، و لتشغيله IEاستخدام أشرطة أدوات 

 . hcp://help/tshoot/tsie.htm:  على الرابط التالياضغط
 
15-) Outlook Express  ( Messaging  :  و يعّرف ويحل

 Windows و Outlook Expressالمشاآل المتعلقة ب 
Messenger Serviceو لتشغيله اضغط على الرابط التالي ،  :

hcp://help/tshoot/tsmessaging.htm . 
 
و يعّرف ويحل المشاآل المتعلقة : الطابعات مشارآة الملفات و-16

بمشارآة الملفات والطابعات بين أجهزة الكمبيوتر، واالتصال بأجهزة 
الكمبيوتر األخرى في شبكة اتصال، وتثبيت محوالت شبكات 
: االتصال، وتسجيل الدخول، و لتشغيله اضغط على الرابط التالي

hcp://help/tshoot/tsnetwrk.htm . 
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و يعّرف ويحل المشاآل المتعلقة بتثبيت طابعة : عة الطبا-17

ووصلها، وبرامج تشغيل الطابعات، وجودة الطباعة، وسرعة 
: الطابعة، والخطوط ، و لتشغيله اضغط على الرابط التالي

hcp://help/tshoot/tsprint.htm. 
 

 على XPأريد تنصيب ويندوز : السؤال الرابع و الخمسون
هناك طريقة لجعل الويندوز يجيب مجموعة من األجهزة، هل 

 تلقائيا عن األسئلة خالل عملية التنصيب لتوفير الوقت؟ 
 

 ثم XPنعم،ممكن و ذلك بالذهاب الى القرص المضغوط للويندوز 
 و هناك ستجد الملف SupportToolsالدخول الى المجلد 

DEPLOY.CAB قم بفك الضغط عنه )Extract ( باستخدام
Winzipمن األدوات المفيدة و الذي يهمنا اآلن هو  و ستجد مجموعة 

 و مهمته إرشادك إلعداد ملف سيستخدم في setupmgr.exeالملف 
 ، شغل الملف و XPاإلجابة تلقائيا على أسئلة التنصيب في ويندوز 

 winnt.sif: اتبع اإلرشادات و عند اإلنتهاء سيتوفر لديك هذان الملفان
 و unattend.txtفتح الملف  ، و آخطوة أخيرة اunattend.txtو 

 : آما يلي ] UserData[أضف آود تسجيل الويندوز تحت القسم 
 

ProductID=FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-
2B7Q8  

 
 unattend.txtفي حال ظهر لديك الملف (بعدها قم بحفظ الملف ، 

فقط بدون الملف األخر فقم ببساطة بحفظ نفس الملف باإلسم اآلخر 
winnt.sif (قل آلي الملفين الى قرص مرن ، و اآلن آل ماعليك و ان

 هو وضع القرص المرن في XPفعله عند الرغبة بتنصيب ويندوز 
محرك األقراص ثم اإلقالع التلقائي من القرص المضغوط لويندوز 

XPلتتم عملية التنصيب تلقائيا دون أي تدخل من طرفك . 
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لى هل يوجد نظام أمان ع:السؤال الخامس و الخمسون
المجلدات والملفات او القرص الصلب باآمله بحيث امنع 

حيث آانت هذه الخاصية . بعض المستخدمين وأسمح آلخرين
عن طريق الضغط على الزر 2000موجودة في ويندوز 

األيمن للفأرة على اي مجلد او بارتيشن ثم خصائص ثم أمان 
ثم تحدد المستخدمين ، آيف يمكن تفعيل هذه الخاصية في 

 ؟ XPندوز الوي
 

اذهب الى مستكشف ويندوز و من القائمة اذهب الى أدوات ثم خيارات 
استخدام مشارآة "المجلد ثم تبويب العرض و هناك أزل اإلشارة عن 

و بهذا ستظهر هذه الخاصية آما آانت في ويندوز " ملفات بسيطة
2000. 

 
هل هناك طريقة للولوج تلقائيا : السؤال السادس و الخمسون

 دون الحاجة إلدخال اإلسم و آلمة المرور XPندوز الى وي
 آل مرة؟ 

 
 : نعم يوجد و هذه أسهل طريقة

 
 و control userpasswords2: اذهب الى ابدأ ثم تشغيل ثم اآتب 

أزل اإلشارة " المستخدمون" أو USERSاضغط موافق و في تبويب 
 Users must enter a user name and password to useعن 

this computer يجب على المستخدمين ادخال اسم مستخدم و "  أو
و اضغط على موافق و حينها " آلمة مرور الستخدام هذا الكمبيوتر

سيظهر مربع حوار يطلب منك إدخال اسم المستخدم و آلمة السر 
 .للحساب الذي تود الدخول اليه تلقائيا عند الولوج الى الويندوز

 
 هو جدار الحماية المتوفر في ما: السؤال السابع و الخمسون

 ؟ و آيف يتم تفعيله؟ XPويندوز 
 

إن جدار الحماية هو نظام األمان الذي يعمل آحد وقائي بين شبكة 
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هو ) ICF(إن جدار حماية اتصال إنترنت . االتصال والعالم الخارجي
برنامج جدار الحماية المستخدم لتعيين قيود على نوعية المعلومات 

هازك الشخصي أو شبكتك المنزلية أو المكتبية الصغيرة المتبادلة بين ج
 . وإنترنت

 
جدار الحماية ". مصحوب بالحالة" جدار حماية ICFيعتبر 

المصحوب بالحالة هو الجدار الذي يراقب آافة أوجه االتصاالت التي 
لمنع . تعبر مساره ويختبر عنوان الوجهة والمصدر لكل رسالة يعالجها

طلوبة من الطرف العام لالتصال من دخول حرآة المرور غير الم
 بجدول لكافة االتصاالت التي تم ICFالطرف الخاص، يحتفظ 

 ICFفي حالة الكمبيوتر المفرد، يتتبع . ICFإجراؤها من آمبيوتر 
عند استخدامه في حالة مشارآة . حرآة المرور الخاصة بالكمبيوتر

ل حرآة  آامICF، يتتبع ICSمجموعة أجهزة إلتصال اإلنترنت 
 والخاصة بأجهزة آمبيوتر شبكة ICF/ICSالمرور الخاصة بكمبيوتر 

تتم مقارنة حرآة المرور الواردة من إنترنت مع . االتصال الخاصة
ويتم السماح لحرآة مرور إنترنت الواردة . اإلدخاالت في الجدول

بالوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الموجودة على شبكة االتصال عند 
ابق في الجدول الذي يظهر بدء تبادل االتصال من وجود إدخال مط

 . ضمن الكمبيوتر أو شبكة االتصال الخاصة
 

، ICFيتم إسقاط االتصاالت الناتجة من مصدر خارج آمبيوتر 
آإنترنت مثًال، من قبل جدار الحماية إال إذا تم إنشاء إدخال في التبويب 

حول النشاط، وعوضًا عن إرسال إعالمات . الخدمات للسماح بالمرور
 بصمت بتجاهل االتصاالت غير المطلوبة، مع إيقاف ICFيقوم 

إذ أنه يمكن إرسال هذا . المحاوالت الشائعة للقرصنة مثل مسح المنفذ
. النوع من اإلعالمات بشكل متكرر مما يؤدي إلى تعطيلك عن العمل

 بإنشاء سجل أمان لعرض النشاط ICFعوضًا عن ذلك، يمكن أن يقوم 
 .  من قبل جدار الحمايةالمتتبع

 
 من آافة االتصاالت الواردة، لذلك قد تتصرف بعض ICFيتحقق 

البرامج، وخاصة برامج البريد اإللكتروني بشكل مختلف عند تمكين 
ICF . تقوم بعض برامج البريد اإللكتروني وبشكل دوري باستقصاء

، بينما ملقم البريد اإللكتروني الخاص بها لالستعالم عن البريد الجديد
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تنتظر بعض برامج البريد اإللكتروني وصول اإلعالم من ملقم البريد 
 . اإللكتروني

 
 بالتحقق تلقائيًا من البريد اإللكتروني Outlook Expressيقوم مثًال 

عند وجود . الجديد عندما يخبره ضابط الوقت الخاص به بالقيام بذلك
ستخدم بإعالم  المOutlook Expressبريد إلكتروني جديد، يطالب 

 على سلوك هذا البرنامج، بسبب ICFلن يؤثر . بريد إلكتروني جديد
يقوم . صدور إعالم البريد اإللكتروني الجديد من داخل جدار الحماية
عند . جدار الحماية بإنشاء إدخال خاص باالتصال الصادر في جدول
ثر إرسال استجابة البريد اإللكتروني الجديد من قبل ملقم البريد، يع

جدار الحماية على إدخال مقترن في الجدول ويسمح بمرور االتصال، 
 . بعدها يتلقى المستخدم إعالم يفيد بوصول البريد اإللكتروني الجديد

 
 Microsoft بملقم Office 2000 Outlookبالمقابل، يتصل 

Exchange الذي يستخدم استدعاء اإلجراء البعيد )RPC ( إلرسال
 Office 2000ال يقوم . كتروني الجديدة للعمالءإعالمات البريد اإلل

Outlook بالتحقق تلقائياًً من البريد اإللكتروني الجديد عند اتصاله 
 Office 2000 برنامج Exchangeيعلم ملقم . بملقم التبادل
Outlookيتم البدء بإعالم .  بوصول البريد اإللكترونيRPC من ملقم 

 Office 2000ة وليس من قبل التبادل الموجود خارج جدار الحماي
Outlook الموجود داخل جدار الحماية، لذلك ال يتمكن ،ICF من 

العثور على اإلدخال الموافق في الجدول، وال يتم السماح لرسائل 
RPCيتم إسقاط رسالة إعالم .  بالعبور من إنترنت إلى الشبكة المنزلية
RPC .قيه، ولكن يمكن للمستخدمين إرسال البريد اإللكتروني وتل

 . عليهم التحقق من رسائل البريد اإللكتروني الجديدة يدويًا
 

 طريقة إلنشاء سجل األمان لنشاط جدار ICFتوفر ميزة تسجيل أمان 
 القدرة على تسجيل آل من حرآة المرور ICFلدى . الحماية

المسموحة وحرآة المرور المرفوضة، يمكنك تعيين الحجم المسموح 
ع التجاوز المحتمل والذي قد تتسبب به هجومات به لسجل األمان لمن

 . رفض الخدمة
 

 : لتمكين الجدار الناري و تفعيله قم بما يلي
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انقر فوق ابدأ، انقر فوق لوحة التحكم، انقر فوق اتصاالت شبكة 
 . االتصال وإنترنت، ومن ثم انقر فوق اتصاالت شبكة االتصال

 
تصال المحلية أو فوق انقر فوق الطلب الهاتفي، أو فوق شبكة اال

اتصال إنترنت عالي السرعة الذي تريد حمايته، ثم تحت مهام شبكة 
 . االتصال، انقر فوق تغيير إعدادات هذا االتصال

 
في التبويب خيارات متقدمة، تحت جدار حماية اتصال إنترنت، حدد 

 : واحد مما يلي
 

تيار ، حدد خانة االخ)ICF(لتمكين جدار حماية االتصال بإنترنت 
حماية الكمبيوتر وشبكة االتصال وذلك بمنع الوصول إلى هذا 

 . الكمبيوتر من إنترنت أو الحّد منه
 

لتعطيل جدار حماية االتصال بإنترنت، امسح خانة االختيار حماية 
الكمبيوتر وشبكة االتصال وذلك بمنع الوصول إلى هذا الكمبيوتر من 

 .إنترنت أو الحّد منه
 

ما هي طريقة تغيير المجلد : الخمسونالسؤال الثامن و 
 اإلفتراضي للمستندات و مجلد الصور و مجلد الموسيقى؟ 

 
لتغيير الموقع اإلفتراضي لمجلد المستندات إضغط بالزر األيمن للفأرة 
على مجلد المستندات و اختر خصائص من القائمة المنبثقة و عند فتح 

 الذي تود أن مربع حوار الخصائص اضغط على نقل و حدد المجلد
 . يكون هو المجلد اإلفتراضي للمستندات

 
لتغيير الموقع اإلفتراضي لمجلد الصور أو الموسيقى اذهب الى جهاز 
الكمبيوتر ثم افتح المجلد الذي تود نقل مجلد الصور او الموسيقى إليه، 
ثم افتح مجلد المستندات في نافذة مستقلة و قم بسحب مجلد الصور او 

الى المجلد الجديد في النافذة األخرى و سيتم نقله الى الموسيقى منه 
 .هناك
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آيف أستطيع منع البرامج من : السؤال التاسع و الخمسون
العمل مع بدء التشغيل و خاصة تلك التي ال تظهر في قائمة 

 بدء التشغيل؟ 
 

 ثم msconfigممكن فعل ذلك أما بالذهاب الى ابدأ ثم تشغيل و آتابة 
و إزالة اإلشارة ) Start up(لذهاب الى بدء التشغيل موافق و هناك ا

عن أي برنامج ال ترغب في أن يعمل مع بدء التشغيل آما في 
 .الصورة

 

 
 

إن لم تجد البرنامج الذي تبحث عنه هنا فعليك التوجه الى سجل النظام 
 ثم موافق و هناك regeditو ذلك بالذهاب الى ابدأ ثم تشغيل ثم آتابة 

 :الذهاب الى 
 \MICROSOFT \WINDOWS \CURRENTVERSION 

\RUN \HLKM \SOFTWARE و قم بحذف أي برنامج ال 
 .ترغب في أن يعمل مع بدء التشغيل
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آيف يمكن تثبيت أدوات الدعم اإلضافية : السؤال الستون
 ؟ XPلويندوز 

 
 فإنه يحوي XPباإلضافة لألدوات العديدة المفيدة المضمنة في ويندوز 

 أدوات الدعم ضمن قرص القرص المضغوط لويندوز مجموعة من
XPيجب تثبيتها بشكل منفصل .  لكن لم يتم تثبيتها مع نظام التشغيل

تم إعداد هذه األدوات لمساعدة . باستخدام برنامج إعداد أدوات الدعم
 ومسؤولي شبكات االتصال في تشخيص وحل Microsoftأفراد دعم 

 . مشاآل الكمبيوتر
 

 : Windowsدعم لتثبيت أدوات 
 
 في محرك األقراص Windows أدخل القرص المضغوط لـ -1

 . المضغوطة
 
انقر فوق استعراض هذا القرص ، Welcome عندما تظهر شاشة -2

 . المضغوط
 
 .  Support\Tools\  انتقل إلى مجلد -3
 
 . Setup.exe انقر نقرًا مزدوجًا -4
 
 . اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة-5
 

عند فتح نافذة جديدة إلنترنت : السؤال الواحد و الستون
إآسبلورر أو مستكشف ويندوز يختفي شريط المعلومات 

)Status Bar ( آيف أحل هذه المشكلة؟ ، 
 

أوال من قائمة المستكشف أو المتصفح اذهب الى عرض ثم شريط 
بعدها اضغط بالزر األيمن للفأرة على أي مكان على . المعلومات
 .ألدوات و من القائمة المنبثقة اختر تأمين أشرطة األدواتشريط ا
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آيف أستطيع تسريع فتح مستكشف : السؤال الثاني و الستون
  ويندوز للمجلدات؟

 
افتح مستكشف ويندوز في أي مجلد ثم من القائمة اذهب الى أدوات ثم 

 : خيارات المجلد ثم عرض و أزل اإلشارة عن الخيارين التاليين
 
 " Explorer" عاينة مجلد بسيطة في قائمة مجلدات  عرض م-1
 
 .  عدم التخزين المؤقت للمصغرات-2
 

 : ثم اضغط على
 

 .تطبيق على آافة المجلدات
 

آيف أستطيع إنشاء مجلد مضغوط :السؤال الثالث و الستون
 ؟ winzip دون أن يكون لدي برنامج Zipمن نوع 

 
 . افتح جهاز الكمبيوتر

 
 . ًا فوق محرك األقراص أو فوق المجلدانقر نقرًا مزدوج

 
في القائمة ملف، أشر إلى جديد، ثم انقر فوق مجلد مضغوط من نوع 

ZIP . 
 

 . ENTERاآتب اسمًا للمجلد الجديد، ثم اضغط 
 

آما تستطيع الضغط على الزر األيمن للفأرة على أي مكان من سطح 
 . طالمكتب أو مستكشف ويندوز و اختيار جديد ثم مجلد مضغو

 
إلضافة الملفات الى المجلد المضغوط قم ببساطة بسحبها و إفالتها 

فوق المجلد المضغوط ، آما تستطيع تحديد مجموعة من الملفات ثم 
الضغط عليها بالزر األيمن للفأرة و اختيار ارسال الى ثم مجلد 
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 . مضغوط
 

لفتح المجلد المضغوط انقر عليه مرتين ثم اختر استخراج آافة 
 .تالملفا

 
آيف أستطيع حماية الملفات ضمن : السؤال الرابع و الستون
  بكلمة مرور؟ ZIPمجلد مضغوط من نوع 

 
 . انقر نقرًا مزدوجًا فوق المجلد المضغوط

 
 . في القائمة ملف، انقر فوق إضافة آلمة مرور

 
 . في المربع آلمة المرور، اآتب آلمة مرور

 
 .ة المرور ثانيةفي المربع تأآيد آلمة المرور، اآتب آلم

 
آيف يمكن تثبيت قدرات التعرف : السؤال الخامس و الستون

 ؟ XPعلى الكتابة باليد في ويندوز 
 

يسمح التعّرف على الكتابة باليد بإدراج نص بالكتابة عوضًا عن 
يمكنك إدراج نص باستخدام جهاز الكتابة اليدوية، مثل قلم . الطباعة

س لتشكيل آلمات مع االستمرار ولوح رقمي، أو يمكنك تحريك الماو
 . بضغط زر الماوس األساسي

 
يتم تحويل آتابتك اليدوية إلى أحرف آتابة مطبوعة وإدراجها حيث 

 . تريدها أن تكون
 

أول خمس . مشّغالت التعرف على الكتابة باليد خاصة بلغة معينة
 هي الصينية المبسطة، والصينية Microsoftمشّغالت متوفرة من 

ستتوفر مشّغالت لغات . ، واإلنكليزية، واليابانية، والكوريةالتقليدية
 . أخرى الحقًا
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يمكنك استخدام التعّرف على الكتابة باليد في البرامج التي تعتمد هذه 
 : هذه البرامج تتضمن. الميزة

 
يمكنك استخدام ( أو األحدث Internet Explorer من 5.0اإلصدار 

 صية الكتابة اليدوية في المربعات الن
 ). الظاهرة على مواقع ويب، ولكن ليس في شريط العنوان

 
استخدم الكتابة ( أو األحدث Outlook Express من 5.0اإلصدار 

 ). اليدوية لكتابة البريد اإللكتروني
 

 Microsoft Word، مثل Microsoft Office XPآافة برامج 
 . Microsoft Outlook 2002 أو 2002

 
ة الستخدام مشّغل التعّرف على الكتابة باليد من أية برامج أخرى ممّكن

Microsoft . 
 

الستخدام التعّرف على الكتابة باليد، عليك تثبيت مشّغل التعّرف على 
 . الكتابة باليد

 
 Microsoft Officeلتثبيت التعرف على الكتابة باليد يجب تثبيت 

XP ثم  : 
 

 . افتح إضافة أو إزالة البرامج في لوحة التحكم
 

 Microsoft Officeانقر فوق تغيير البرامج أو إزالتها، انقر فوق 
XPثم انقر فوق تغيير ، . 

 
 . انقر فوق إضافة أو إزالة ميزات، ثم انقر فوق التالي

 
تحت ميزات للتثبيت، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الميزات المشترآة لـ 

Office . 
 

لة، انقر فوق المربع انقر نقرًا مزدوجًا فوق إدخاالت المستخدم البدي
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 . المقابل لـ الكتابة اليدوية، ثم انقر فوق تشغيل من جهاز الكمبيوتر
 

 . انقر فوق تحديث
 

 . ثم افتح الخيارات اإلقليمية وخيارات اللغة في لوحة التحكم
 

انقر ، وضمن خدمات النصوص ولغات اإلدخال، في التبويب لغات
 . فوق تفاصيل

 
 . قر فوق إضافةتحت الخدمات المثبتة، ان

 
 .ثم قم باختيار التعرف على الكتابة باليد 

 
آيف أستطيع تغيير أسماء : السؤال السادس و الستون

: مجموعة من الملفات دفعة واحدة لتصبح مثال 
pic1,pic2,pic3....picn و هكذا؟  

 
نعم وذلك بتحديد الملفات التي تود تغيير أسمائها في مستكشف ويندوز 

 و غير اسم أحدها الى االسم الذي ترغب به و F2ثم اضغط على 
ستجد أن جميع الملفات التي حددتها قد تم تغيير اسمها الى االسم الذي 

 . وهكذاpic3 ثم pic2 ثم pic1اخترته مضافا اليه رقم في آخره مثل 
 

آيف أستطيع أن أجعل مستكشف : السؤال السابع و الستون
 اتها؟ ويندوز يعرض أسماء الملفات مع ملحق

 
افتح مستكشف ويندوز ثم من القائمة اذهب الى أدوات ثم خيارات 

المجلد ثم تبويب عرض ثم أزل اإلشارة عن إخفاء ملحقات الملفات 
 .ألنواع الملفات المعروضة و اضغط موافق
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أعاني من مشكلة انقطاع اإلتصال : السؤال الثامن و الستون
قة لحل هذه ، هل هناك طريXPباإلنترنت في ويندوز 

 المشكلة؟ 
 

 regeditنعم اذهب الى سجل النظام و ذلك من ابدأ ثم تشغيل ثم آتابة 
و هناك اذهب الى . ثم اضغط موافق

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrectControl
Set\Services\Tcpip Parameters و قم بتغيير قيمة المفتاح  

  : 30 الى 240التالي من 
 

TcpTimedWaitDelay  
 

 DWORDاذا لم تجد المفتاح السابق فقم بإنشائه و هو من النوع 
Value و إلنشائه  : 

 
 و قم DWORDمن القائمة اذهب الى تحرير ثم جديد ثم قيمة 

 و أعطه القيمة العشرية TcpTimedWaitDelayبتسميته باإلسم 
30. 

 
هل هناك شبيه للملف : السؤال التاسع و الستون

autoexec.batو الملف  config.sys في نظام ويندوز 
XP ؟ 

 
:  الموجود داخل مجلد الويندوز System32نعم تجد داخل المجلد 

 و هما يقومان بنفس مهمة config.nt و autoexec.ntالملفان 
 . في أنظمة الويندوز السابقةconfig.sys و autoexec.batالملفات 

 
و أعاني أحيانا من تجمد سطح المكتب : السؤال السبعون

  شريط المهام ، هل من حل لهذه المشكلة؟
 

نعم اذهب الى سجل النظام و ذلك بالذهاب الى ابدأ ثم تشغيل ثم آتابة 
regedit ثم موافق و هناك اذهب الى  : 
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HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Win

dows\CurrentVersion\Explorer  
 

 . 1 الى 0من  DesktopProcess: و قم بتغيير قيمة المفتاح 
 

 : إذا لم تجد المفتاح السابق فقم بإنشائه و ذلك
 

 و قم DWORDمن القائمة اذهب الى تحرير ثم جديد ثم قيمة 
 .1 و أعطه القيمة العشرية DesktopProcessبتسميته باإلسم 

 
مزودي لإلنترنت يمتلك مجموعة : السؤال الواحد السبعون

ل الى اإلنترنت ، هل من أرقام الهاتف التي اتصل بها للوصو
 إذا وجد أحدها مشغوال أن يتصل XPأستطيع جعل الويندوز 

 بآخر تلقائيا؟ 
 

اذهب الى اتصاالت شبكة اإلتصال وهناك اضغط على الزر األيمن 
للفأرة على اختصار اإلتصال و من القائمة التي تظهر اختر خصائص 

د بدائل اضغط في النافذة الجديدة في قسم عام و مقابل رقم الهاتف تج
عليه و في النافذة الجديدة أدخل جميع أرقام الهاتف للمزود وهكذا سيتم 

 .اإلتصال تلقائيا بالرقم التالي إذا آان الرقم السابق مشغوال
 

لدي مجلد يحتوي على الكثير من : السؤال الثاني و السبعون
الصور آبيرة الحجم و إريد إرسالها عبر البريد اإللكتروني 

 ؟ XPير حجمها ، آيف أقوم بذلك في ويندوز بعد تصغ
 

 . افتح جهاز الكمبيوتر
 

انقر نقرًا مزدوجًا فوق محرك األقراص ثم انقر فوق المجلد الذي 
 . يحتوي على الصور

 
 : تحت مهام الملفات والمجلدات
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انقر فوق إرسال ملفات هذا المجلد بالبريد اإللكتروني ثم اختر جعل 

 .وافقآافة الصور أصغر ثم م
 

ما هي طريقة نشر الملفات و : السؤال الثالث و السبعون
المجلدات على اإلنترنت لنقلها لموقعي الشخصي مباشرة من 

  ؟XPويندوز 
 

 . افتح جهاز الكمبيوتر
 

 . انقر نقرًا مزدوجًا فوق محرك األقراص أو المجلد
 

 . انقر فوق الملف أو المجلد الذي تريد نشره إلى ويب
 

 : الملفات والمجلداتتحت مهام 
 

 انقر فوق نشر هذا المجلد إلى ويب 
 
  -أو-

 
 . انقر فوق نشر هذا الملف إلى ويب

 
 .اتبع اإلرشادات في معالج النشر إلى ويب

 
آيف أستطيع مشارآة محرك : السؤال الرابع و السبعون

 أقراص أو مجلد على شبكة االتصال؟ 
 

اص أو المجلد الذي ثم حدد محرك األقر، Windowsافتح مستكشف 
 . تريد مشارآته

 
ثم انقر فوق ، انقر بزر الماوس األيمن فوق محرك األقراص أو المجلد

 . مشارآة وأمان
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 If انقر فوق ، في التبويب مشارآة، إذا آنت تشارك محرك أقراص

you understand the risk but still want to share the 
root of the drive, click here . 

 
حدد خانة االختيار مشارآة هذا المجلد على ، إذا آنت تشارك مجلدًا

 . شبكة االتصال
 

 : مالحظات
 
اآتب اسمًا جديدًا للمجلد في ،  لتغيير اسم المجلد على شبكة االتصال-1

 . لن يغير هذا اسم المجلد على الكمبيوتر. مربع النص اسم المشارآة
 
، الملفات في المجلد المشترك للسماح للمستخدمين اآلخرين بتغيير -2

 . حدد خانة االختيار السماح لمستخدمي شبكة االتصال بتغيير الملفات
 
 . ال يمكنك إنشاء مجلد مشترك، Guest إذا سجلت الدخول آضيف -3
 
 Documents الخيار مشارآة غير متوفر من أجل مجلدات النظام -4

and Settings ،وProgram Files ، وWINDOWS. 
 

آيف أستطيع مشارآة محرك : ال الخامس و السبعونالسؤ
إذا آان ' المجلدات المشترآة'أقراص أو مجلد باستخدام 

 ؟ Domainالكمبيوتر متصال بمجال شبكة اتصال 
 

انقر فوق األداء . انقر فوق ابدأ، ومن ثم انقر فوق لوحة التحكم
 إدارة والصيانة، انقر فوق أدوات إدارية، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق

 . الكمبيوتر
 

-أدوات النظام -في شجرة وحدة التحكم، اذهب الى إدارة الكمبيوتر 
 . المجلدات المشترآة و انقر فوق المشارآات
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 . في القائمة إجراء، انقر فوق مشارآة ملف جديدة
 

 . اتبع الخطوات في إنشاء مجلد مشترك
 

شارآة ستتم مطالبتك بتحديد مجلد أو محرك أقراص، اآتب اسم م
بعد توفير هذه . جديد ووصف جديد للمورد المشترك، ثم عين األذونات

 . المعلومات، انقر فوق إنهاء
 

على أنه آخر $ يمكنك إخفاء المورد المشترك عن المستخدمين بكتابة 
يمكن للمستخدمين تعيين محرك أقراص لهذا المورد . حرف من اسمه

مستكشف 'ستعراض في المشترك، ولكن ال يمكنهم مشاهدته عند اال
Windows ' أو عند استخدامهم لألمر 'جهاز الكمبيوتر'أو في ،net 

viewفي الكمبيوتر البعيد . 
 

آيف أتمكن من منع مستخدمي : السؤال السادس و السبعون
 الجهاز من الوصول أو تشغيل أي من مكونات لوحة التحكم؟ 

 
 اذهب الى  و هناكgpedit.mscاذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب 

لوحة التحكم و انقر نقرا مزدوجا على /قوالب اإلدارة/تكوين المستخدم
Prohibit access to the Control Panel و اختر ممكن ثم 

 .موافق
 

آيف أتمكن من منع المستخدمين : السؤال السابع و السبعون
 من حذف أي طابعة محلية آانت أو شبكية؟ 

 
 و هناك اذهب الى gpedit.mscاذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب 

طابعات و انقر نقرا /لوحة التحكم/قوالب اإلدارة/تكوين المستخدم
 و اختر ممكن ثم Prevent deletion of printersمزدوجا على 

 .موافق
 
 
 



 

642 

جهازي يجب أن يعمل باستمرار : السؤال الثامن و السبعون
على مدار الساعة، هل هناك طريقة لمنع مستخدمي الجهاز 

 ن إيقاف تشغيل أو إعادة تشغيل الويندوز؟ م
 

 و هناك اذهب الى gpedit.mscاذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب 
شريط المهام والقائمة ابدأ و انقر نقرا /قوالب اإلدارة/تكوين المستخدم

 Remove and prevent access to the Shutمزدوجا على 
Down commandو اختر ممكن ثم موافق . 

 
 16هل من طريقة لتشغيل برامج :  التاسع و السبعونالسؤال

 ؟ XPبت في ويندوز 
 

 Windows بت على 16 والبرامج ذات DOSيتم تشغيل آافة برامج 
XP ضمن برنامجWindows Virtual DOS Machine . ويحاآي

VDM بت، آاملة مع ملفات 16 بيئة DLLs المطلوبة من قبل 
 بت 16 تشغيل آافة البرامج ذات افتراضيًا، يتم.  بت16البرامج ذات 

وبالتالي، فهي .  واحدة، ومشترآةVDMآمؤشرات ترابط في عملية 
 وال يمكنها أن VDMتشارك في مساحة الذاآرة المخصصة لعميلة 

 . تشتغل في الوقت نفسه
 

" تشغيل في مساحة ذاآرة منفصلة "من الممكن إضافة خانة االختيار 
ر للمستخدمين الخيار القاضي بتشغيل إلى مربع الحوار تشغيل مما يوف

ويتم تمكين خانة .  خاصة بهNTVDM بت في عملية 16برنامج ذي 
 بت في 16االختيار اإلضافية فقط عند دخول المستخدم برنامجًا من 

 . Runمربع الحوار 
 

 و هناك gpedit.mscلعمل ذلك اذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب 
شريط المهام والقائمة ابدأ و / اإلدارةقوالب/اذهب الى تكوين المستخدم

 Add "Run in Separate Memoryانقر نقرا مزدوجا على 
Space" check box to Run dialog box و اختر ممكن ثم 

 .موافق
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آيف أضيف خاصية النسخ اإلحتياطي : السؤال الثمانون
Backup الى ويندوز XP النسخة المنزلية؟  

 
 على المسار التالي هذا XPيندوز تجد في القرص المضغوط للو

 : الملف
 

Drive:\VALUEADD\MSFT\NTBACKUP\NTBACK
UP.MSI  

 
اضغط بالزر األيمن للفأرة على أيقونة الملف السابق و اختر من 

 و بعدها سيتم تثبيت هذه الخاصية و Installالقائمة المنبثقة تثبيت أو 
 الكمبيوتر و اضغط إضافتها للويندوز و للوصول اليها اذهب الى جهاز

بالزر األيمن للفأرة على أيقونة محرك األقراص و اختر من القائمة 
المنبثقة خصائص ثم اذهب الى تبويب أدوات و ستجد هناك خاصية 

 .Backupالنسخ اإلحتياطي 
 

 التعرف على XPيرفض ويندوز : السؤال الواحد و الثمانون
  الطابعة لدي ، ماذا أفعل؟

 
لتحكم ثم النظام ثم الجهاز ثم انقر فوق إدارة األجهزة اذهب الى لوحة ا

 ثم اضغط LPT&Ports(COM(أمام + و هناك انقر فوق إشارة 
 و اختر خصائص Printer Port (LPT1)بالزر األيمن للفأرة على 

التوصيل و "ثم إعدادات المنفذ و ضع إشارة على تمكين الكشف عن 
 .المتوارثة ثم انقر على موافق" التشغيل

 
آيف أستطيع دعوة صديقي ليحل : السؤال الثاني و الثمانون

  باستخدام المساعدة عن بعد؟ XPمشكلة ما لدي في ويندوز 
 

تكون أفضل طريقة لحل مشكلة هي أن تجعل ، في بعض األحيان
المساعدة عن بعد هي طريقة مناسبة . شخصًا يريك آيفية الحل

ن آمبيوتر آخر يشغل التصال صديق بعيد بالكمبيوتر الخاص بك م
 . ويقودك إلى الحل، Microsoft Windows XPنظام تشغيل 
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يمكن استخدام ، باتباع الخطوات السهلة التالية في المساعدة عن بعد

 أو إرسال رسالة بريد إلكتروني Windows Messengerخدمة 
سيكون ، بعد االتصال. لدعوة صديق لالتصال بالكمبيوتر الخاص بك

 على مشاهدة شاشة الكمبيوتر الخاص بك ومحادثتك في صديقك قادرًا
يمكن مساعدك أيضًا ، بعد إذنك. الزمن الحقيقي حول ما تشاهدانه

استخدام الماوس أو لوحة المفاتيح الخاصة به للعمل معك على 
 . الكمبيوتر الخاص بك

 
 : لبدء تشغيل المساعدة عن بعد

 
  .ثم انقر فوق تعليمات ودعم، انقر فوق ابدأ

 
انقر فوق دعوة صديق لإلتصال بالكمبيوتر الخاص بك بواسطة 

 . المساعدة عن بعد
 

 : مالحظات
 

 Windowsيجب أن تكون أنت ومساعدك تستخدمان إما خدمة 
Messengerأو حساب بريد إلكتروني  . 

 
يجب أن تكون أنت ومساعدك متصلين باإلنترنت أثناء استخدام 

 . المساعدة عن بعد
 

فقد تمنعك جدران الحماية ، مل ضمن شبكة اتصال محليةإذا آنت تع
 . من استخدام المساعدة عن بعد

 
 : نبدأ بشرح الطريقة بالتفصيل

 
  : Windows Messengerباستخدام : أوال

 
  Windows Messenger قم بالتسجيل و الدخول الى خدمة -1
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 Windows Messenger من قائمة أصدقائك التي تظهر في -2
 . ديقك الذي تود اإلستعانة بهاختر ص

 
 Ask for Remote Assistance ثم انقر على Tools انقر على -3

 و اختر عنوان البريد اإللكتروني للصديق الذي تود 
 

إرسال دعوة له للتحكم بجهازك و طبعا يجب أن يكون صديقك متصل 
 . في اإلنترنت في هذه اللحظة

 
أرسلتها له ستظهر لك رسالة  إذا وافق صديقك على الدعوة التي -4

 تطلب منك تأآيد موافقتك على السماح له 
 

 . بالتحكم بجهازك، اضغط نعم
 

أما صديقك على الطرف اآلخر فسيصله رسالة منك تدعوه للتحكم في 
  Acceptجهازك و عليه أن ينقر على 

 
للموافقة على الدعوة و سيظهر له بعدها مربع حوار يطلب منه إدخال 

 ر للتحكم بجهاز صديقه و آلمة آلمة الس
 

السر هذه يرسلها الطرف األول الى الطرف الثاني عبر البريد 
 . اإللكتروني أو المحادثة أو أي طريقة أخرى

 
بعدها سيرى صديقك آل ما يجري على سطح مكتبك و عليه أن ينقر 

  للسماح بتبادل الرسائل Show Chatعلى 
 

 ليتمكن من التحكم في Take Controlبينكما ثم عليه أن ينقر على 
 . جهازك بكل حرية

 
 : الطريقة الثانية بواسطة البريد اإللكتروني: ثانيا

 
 . ثم انقر فوق تعليمات ودعم،  انقر فوق ابدأ-1
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 انقر فوق دعوة صديق لإلتصال بالكمبيوتر الخاص بك بواسطة -2
 . المساعدة عن بعد

 
 ، اآتب عنوان البريد  و تحت بند استخدم البريد اإللكتروني-3

 اإللكتروني للصديق الذي تود منه أن يساعدك ثم 
 

 . انقر فوق دعوة هذا الشخص
 
 أدخل اسمك و اآتب رسالة موجزة تعبر عن طبيعة مشكلتك ثم انقر -4

 . Continueعلى متابعة 
 
 حدد المدة التي يستطيع فيها صديقك استخدام جهازك و التحكم به -5

 ر تراها مناسبة و التي ثم اختر آلمة مرو
 

 . عليك أن ترسلها بشكل منفصل بأي طريقة تجدها مناسبة الى صديقك
 
 .  انقر فوق إرسال الدعوة-6
 

أما صديقك فستصله رسالتك و تحتوي على ملف ملحق عليه أن يفتحه 
 و يدخل آلمة السر و ينقر على نعم 

 
 Takeى لتفتح نافذة التحكم عن بعد و عندها عليه أن ينقر عل

Control . 
 
 : الطريقة الثالثة بواسطة حفظ الدعوة آملف لترسلها بشكل يدوي: ثالثا

 
 . ثم انقر فوق تعليمات ودعم،  انقر فوق ابدأ-

 
 انقر فوق دعوة صديق لإلتصال بالكمبيوتر الخاص بك بواسطة -2

 . المساعدة عن بعد
 
 .  انقر على حفظ الدعوة آملف-3
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المدة التي يستطيع فيها صديقك استخدام  أدخل اسمك و حدد -4
 جهازك و التحكم به ثم اختر آلمة مرور تراها 

 
مناسبة و التي عليك أن ترسلها بشكل منفصل بأي طريقة تجدها 

 . مناسبة الى صديقك
 
 .  انقر على حفظ الدعوة و احفظها في المجلد الذي تراه مناسبا-5
 
ا الملف آملف ملحق أو  من أي برنامج بريد إلكتروني أرسل هذ-6

  أو من FTPتستطيع إرسال هذا الملف عبر 
 

خالل الشبكة أو بأي طريقة أخرى و يكون على صديقك فتح الملف 
 يدخل آلمة السر و ينقر على نعم لتفتح 

 
 . Take Controlنافذة التحكم عن بعد و عندها عليه أن ينقر على 

 
 ملف ما الى جهازك لحل أثناء عملية التحكم قد يحتاج صديقك إلرسال

 مشكلتك و ليقوم بذلك عليه أن ينقر على 
 

إرسال ملف في مربع حوار المحادثة ثم ينقر على استعراض لتحديد 
 الملف الذي يريد إرساله ثم يحدد الملف و 

 
ينقر على إرسال ملف و عندها سيظهر على الجهاز اآلخر رسالة تفيد 

 ظ بوصول ملف و عندها يجب النقر على حف
 

 .باسم ثم تحديد مجلد ليتم حفظ الملف بداخله
 

عندما أذهب الى موقع تحديث : السؤال الثالث و الثمانون
 user account: ويندوز أحصل على رسالة الخطأ التالية

restrictions Logon failure ما الحل لهذه المشكلة؟ ، 
 

 و  و اضغط على موافقregeditاذهب الى ابدأ ثم تشغيل ثم اآتب 



 

648 

 : هناك اذهب الى 
 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsof
t\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate  

 
من القائمة اذهب الى تحرير ثم أذونات و امنح آل من 

Administrator و Systemاألذونات التالية  : 
 

 التحكم التام 
 

 قراءة 
 

 . ثم اضغط على موافق
 

 : ثم اذهب الى
 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Win
dows\CurrentVersion\Policies\Explorer  

 
 : و احذف المفتاح التالي

 
NoWindowsUpdate. 

 
آيف أستطيع إنشاء قرص بدء : السؤال الرابع و الثمانون

 ؟ XPتشغيل مرن لنظام ويندوز 
 

ة اذهب الى جهاز الكمبيوتر و اضغط بالزر األيمن للفأرة على أيقون
 القرص المرن و اختر تهيئة و هناك و من خيارات 

 
 . ثم ابدأMS-DOSالتهيئة ضع إشارة أمام إنشاء قرص بدء تشغيل 
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آيف أستطيع تغيير الموقع : السؤال الخامس و الثمانون
 ؟ XPاإلفتراضي لملفات إعداد ويندوز 

 
 من القرص المضغوط و XPاذا افترضنا أنك قمت بتنصيب ويندوز 

بعد قمت بنسخ ملفات اإلعداد من القرص المضغوط الى القرص فيما 
الصلب و تريد عندما يطلب منك الويندوز ادخال القرص المضغوط 

للقيام بمهام ما أن يقوم بنسخ الملفات المطلوبة مباشرة من القرص 
 : الصلب، لعمل ذلك قم بما يلي

 
الى  و هناك اذهب gpedit.mscاذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب 

 و انقر نقرا مزدوجا على System/قوالب اإلدارة/تكوين الكمبيوتر
Specify Windows Installation file location و اختر ممكن 

 Windows Setupو أدخل المسار الجديد لملفات إعداد الويندوز في 
file path :ثم اضغط موافق. 

 
اء أعاني من بعض المشاآل أثن: السؤال السادس و الثمانون

تشغيل أو إيقاف الويندوز ، هل هناك طريقة ألجعل الويندوز 
يعرض لي رسائل تفصيلية عما يحدث أثناء تشغيل أو إيقاف 

  الويندوز؟
 

 و هناك اذهب الى gpedit.mscنعم اذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب 
 و انقر نقرا مزدوجا على System/قوالب اإلدارة/تكوين الكمبيوتر

Verbose vs normal status messages و اختر ممكن و اضغط 
 .موافق

 
آيف أستطيع إخفاء األقراص : السؤال السابع و الثمانون

الصلبة و المرنة في جهاز الكمبيوتر و مستكشف ويندوز عن 
 أعين أوالدي الذين يستخدمون جهازي في غيابي؟ 

 
 و هناك اذهب الى gpedit.mscاذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب 

ثم /Windows Components/قوالب اإلدارة/وين المستخدمتك
Windows Explorer و انقر نقرا مزدوجا على Computer 



 

650 

Hide these specified drives in My ثم اختر ممكن ثم اختر 
 إلخفاء جميع األقراص أو Restrict all drivesمن القائمة المنسدلة 

 .ضغط موافقاختر القرص الذي تود إخفاءه دون غيره ثم ا
 

آيف أستطيع تحديد برنامج ما : السؤال الثامن و الثمانون
 ليقوم بفتح نوع معين من الملفات؟ 

 
اذهب الى مستكشف ويندوز و هناك اذهب الى أدوات ثم خيارا ت 

المجلد ثم أنواع الملفات ثم انقر فوق جديد و اآتب ملحق الملف الجديد 
دد ملحق الملف الذي أضفته و ثم اضغط موافق ثم من قائمة الملفات ح

في أسفل النافذة أمام فتح باستخدام اضغط على تغيير ثم اختر تحديد 
البرنامج من القائمة ثم موافق و في المربع التالي حدد البرنامج 

 .المطلوب ثم موافق
 

آيف أستطيع التحكم بقائمة : السؤال التاسع و الثمانون
موجود في مربع العناصر المعروضة في شريط المواضع ال

 ؟Windowsفتح في تطبيقات /الحوار ملف
 

 و هناك اذهب الى gpedit.mscاذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب 
ثم /Windows Components/قوالب اإلدارة/تكوين المستخدم

Windows Explorer ثم Common Open File Dialog و 
م اختر  ثItems displayed in Places Barانقر نقرا مزدوجا على 

ممكن ثم حدد العناصر التي تود أن تظهر في شريط المواضع الموجود 
في مربع الحوار فتح ، في حال تمكين هذه اإلعدادات يمكنك تعيين من 

 . عناصر ليتم عرضها في شريط المواضع5 إلى 1
 

 :العناصر الصالحة التي يمكن عرضها في شريط المواضع هي
 
 )C:\Windows. مثال(ة االختصارات إلى مجلدات محلي) 1
 
 )server\share\\(االختصارات إلى مجلدات بعيدة ) 2
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 . الشائعةShellمجلدات ) 3
 

 : الشائعة التي يمكن تعيينها هيShellقائمة مجلدات 
 

CommonDocuments ،CommonMusic ،
CommonPictures ،Desktop ،MyComputer ،

MyDocuments ،MyFavorites ،MyMusic ،
MyNetworkPlaces ،MyPictures ،Printers ،

ProgramFiles ،Recent. 
 

 اإلعداد أو عدم تكوينه سيتم عرض القائمة في حال تعطيل هذا
 . االفتراضية للعناصر في شريط المواضع

 
 قمت بتنصيب XPبعد تنصيبي لويندوز : السؤال التسعون

و اآلن ال أستطيع )  أو ميلينيوم98مثال ويندوز (ويندوز آخر 
 على الويندوز اآلخر ، ماذا أستطيع أن أفعل لدخول االا

 XPألحصل على قائمة في بدء التشغيل للتخيير بين ويندوز 
 و الويندوز اآلخر؟

 
ببساطة حمل الملف التالي و فك الضغط عنه ثم انسخه الى أي قرص 

 : أو ميلينيوم98 او 95إقالع ألي نظام تشغيل مثل الدوس أو ويندوز 
 

http://members.aol.com/gvollant/bootpa22.zip 
 

 : ثم قم باإلقالع من هذا القرص المرن و اآتب األمر التالي
 
:BOOTPART WINNT BOOT:C 
 

 .هذا آل شيء أزل القرص المرن و أعدزي التشغيل
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جهازي ال يقلع بتاتا في ويندوز : السؤال الواحد و التسعون
XP ماذا أفعل؟  

 
 .  السؤال السابقنفس إجابة: الحل األول

 
 ثم اختر XPأقلع من القرص المضغوط لويندوز : الحل الثاني

Recovery Сonsoleو بعدها اآتب األمر التالي  : 
FIXBOOT  

 
 ).هذا الحل يصلح أيضا مع السؤال السابق( 
 

آيف أستطيع تفحص ملفات النظام : السؤال الثاني و التسعون
وبة منها بأخرى  و إستبدال الملفات المعطXPلويندوز 
 صالحة؟ 

 
 sfc /scannow: من محث األوامر اآتب هذا األمر

 
 آيف أستطيع DSLلدي مودم : السؤال الثالث و التسعون

 دخول اإلنترنت بواسطته بدون تثبيت أي برامج إضافية؟ 
 

اذهب الى اتصاالت شبكة اإلتصال ثم انقر على انشاء اتصال جديد ثم 
التصال باستخدام اتصال عريض النطاق اعداد االتصال يدويا ثم ا

 .الترددي
 

ال يظهر لدي برنامج : السؤال الرابع و التسعون
NetMeeting في ويندوز XP آيف أستطيع تثبيته؟  

 
 . ثم موافقconfاذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب 
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 XPعندما أدخل الى ويندوز : السؤال الخامس و التسعون
 انتهاء صالحية آلمة المرور و أحصل على رسالة تفيد بقرب

 البد من تغييرها ، آيف أتخلص من هذه الرسالة؟ 
 

 : الحل األول
 

اذهب الى أدوات إدارية ثم نهج األمان المحلي و هناك الى اعدادات 
 نهج آلمة المرور و انقر نقرا مزدوجا على - نهج الحساب -األمان 

تهاء آلمة المرور ثم  لعدم ان0الحد األقصى لمدة آلمة المرور و حدد 
 خيارات األمان و انقر نقرا -موافق ثم اذهب الى النهج المحلية 

 :مزدوجا على
 Domain Member: Maximum machine Account 

password age أيضا ثم موافق0 و حدد  . 
 

 : الحل الثاني
 

 : اذهب الى ابدأ ثم تشغيل و اآتب 
 
 accounts /maxpwage:unlimited net 

 
 . موافقثم
 

 XPعند محاولتي إلعداد ويندوز : السؤال السادس و التسعون
 ، فإن برنامج Upgradeفوق ويندوز آخر باستخدام الخيار 

اإلعداد يتوقف عن اإلآمال بعد إعادة التشغيل األولى ، ما 
 الحل لهذه المشكلة؟ 

 
تحدث هذه المشكلة عندما يكون مجلد المستندات أو مجلد ملفات 

 المؤقتة يحتوي على عدد آبير من الملفات ، يجب حذف هذه اإلنترنت
 .XPالملفات أو نقلها مؤقتا قبل تشغيل إعداد ويندوز 
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 و أريد تثبيت 98لدي ويندوز : السؤال السابع و التسعون
، و في Upgrade و لكن دون استخدام خيار XPويندوز 

  ألستعيدها في98نفس الوقت أريد حفظ إعداداتي في ويندوز 
 ؟ XPويندوز 

 
 في محرك XP ، أدخل قرص ويندوز XPقبل القيام بتثبيت ويندوز 

 XP و عندما تظهر قائمة ويندوز 98األقراص و ذلك في ويندوز 
 و اتبع Files and Settings Transfer Wizardالتلقائية اختر 

 بدون استخدام الخيار XPاإلرشادات و بعد اإلنتهاء قم بتثبيت ويندوز 
Upgrade و بعد انتهاء التثبيت أدخل قرص ويندوز XP في محرك 

 Files and التلقائية اختر XPاألقراص و عندما تظهر قائمة ويندوز 
Settings Transfer Wizard و اتبع اإلرشادات الستعادة إعداداتك 

 .المحفوظة
 

هل أستطيع إجراء : السؤال الثامن و التسعون
UNINSTALL لويندوز XP ؟ 

 
 باستخدام خيار XPا آنت قد نصبت ويندوز تستطيع إذ

UPGRADE أو الميلينيوم ، في هذه الحالة اذهب 98 من الويندوز 
إزالة البرامج و انقر على /الى لوحة التحكم ثم إضافة

UNINSTALL WINDOWS XP . 
 

في حال فشل الطريقة السابقة ألي سبب آان ، أقلع الجهاز و اضغط 
 Safe Mode with Commandاختر  مع بداية التشغيل و F8على 

Prompt support ثم اذهب الى المجلد 
WINDOWS\SYSTEM32 و اآتب osuninst.exe ثم اضغط 

 . و اتبع اإلرشاداتEnterعلى 
 

آيف أستطيع إجراء فحص : السؤال التاسع و التسعون
 ؟ XPللقرص الصلب في ويندوز 

 
لفأرة على أيقونة اذهب الى جهاز الكمبيوتر ثم اضغط بالزر األيمن ل
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 محرك األقراص الصلبة و اختر خصائص ثم 
 

ثم ضع إشارة على ... اذهب الى تبويب أدوات و انقر على التدقيق اآلن
 : آل من 

 
 .  إصالح أخطاء نظام الملفات تلقائيًا-1
 
 .  التفحص لمحاولة استرداد المقاطع التالفة-2
 

 .قادمة لتشغيل الجهازثم انقر على ابدأ و سيجرى الفحص في المرة ال
 

الرجاء وضع روابط ألشهر المشغالت : السؤال المئة
)DRIVERS ( لألجهزة و التحديثات للبرامج غير المتوافقة

 ؟ XPمع ويندوز 
 
1- Detonator XP v21.83 الذي يحتاجه من لديه بطاقات عرض 

Nvidia :  
 

http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=windows20
00  
 
2- Sound Blaster Live و Audigy :  
 

http://www.soundblaster.com/support/winxp/  
 
 أو 
 

http://www.europe.creative.com/supp...vers/latest.asp  
 
 : HP طابعات -3
 

http://www.hp.com/cposupport/software.html  

http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=windows2000
http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=windows2000
http://www.soundblaster.com/support/winxp/
http://www.europe.creative.com/support/drivers/latest.asp
http://www.hp.com/cposupport/software.html
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  : Logtech Mouseware® v9.41.2 فأرة -4
 

http://www.logitech.com/cf/support/mousefiles_wxp.
cfm  

 
5- Easy CD Creator 5.0x Platinum :  
 

http://www.roxio.com/en/support/ecdc/ecdcupdates.j
html  

 
 :  من مشغالت و برامجATI جميع منتجات شرآة -6
 

http://support.ati.com/issuetype/driverdirect.html  
 
7- Microsoft AMD Fix : 
 

http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q30
6/4/58.ASP 

 
 : Epson Photo 890 طابعة -8
 

http://support.epson.com/hardware/printer/inkjet/pho
890/index.html 

 
9- Logtech Quickcam 6.00 : 
 

ftp://ftp.logitech.com/pub/techsupport/quickcam/qc6
00enu.exe  

 
10- Phillips 706/705/703 Sound : 
 

http://www.pcsound.philips.com/english.html  

http://www.logitech.com/cf/support/mousefiles_wxp.cfm
http://www.logitech.com/cf/support/mousefiles_wxp.cfm
http://www.roxio.com/en/support/ecdc/ecdcupdates.jhtml
http://www.roxio.com/en/support/ecdc/ecdcupdates.jhtml
http://support.ati.com/issuetype/driverdirect.html
http://support.epson.com/hardware/printer/inkjet/pho890/index.html
http://support.epson.com/hardware/printer/inkjet/pho890/index.html
ftp://ftp.logitech.com/pub/techsupport/quickcam/qc600enu.exe
ftp://ftp.logitech.com/pub/techsupport/quickcam/qc600enu.exe
http://www.pcsound.philips.com/english.html
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11- Hauppauge WinTV : 
 

http://www.hauppauge.com/xp/software/index.htm  
 
12- NEC VIA AC97 Sound : 
 

ftp://ftp.nec-
computers.com/pub/itemnr/REFFIUP04170100/VIA

AUDIOXP5123030.exe  
 
  : VIA اللوحات األم و أطقم رقائق و منتجات -13
 

http://www.viahardware.com/download/index.shtm  
 
14- Matrox G400/450/500 : 
 

http://www.matrox.com/mga/support/drivers/files/w2
k_572.cfm  

 
15- Hercules Game Theater : 
 

ftp://ftp.hercules.com/sound/exe/GTXP/GTXP_301_
FULL.EXE  

 
16- Voodoo3 W/Glide :  
 

http://www.ntcompatible.com/3dfxfaq.shtml  
 
17- NEC ESS Allegro-1 Sound : 
 

ftp://ftp.nec-
computers.com/pub/itemnr/NECFIUP04860300/j2ix

http://www.hauppauge.com/xp/software/index.htm
ftp://ftp.nec-computers.com/pub/itemnr/REFFIUP04170100/VIAAUDIOXP5123030.exe
ftp://ftp.nec-computers.com/pub/itemnr/REFFIUP04170100/VIAAUDIOXP5123030.exe
ftp://ftp.nec-computers.com/pub/itemnr/REFFIUP04170100/VIAAUDIOXP5123030.exe
http://www.viahardware.com/download/index.shtm
http://www.matrox.com/mga/support/drivers/files/w2k_572.cfm
http://www.matrox.com/mga/support/drivers/files/w2k_572.cfm
ftp://ftp.hercules.com/sound/exe/GTXP/GTXP_301_FULL.EXE
ftp://ftp.hercules.com/sound/exe/GTXP/GTXP_301_FULL.EXE
http://www.ntcompatible.com/3dfxfaq.shtml
ftp://ftp.nec-computers.com/pub/itemnr/NECFIUP04860300/j2ixp1142.exe
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p1142.exe  
 
18- Terratec Audio : 
 

http://www.terratec.de/support/treiber.htm  
 
19- Visioneer Scanners : 
 

http://support.visioneer.com/customer/winxp.html  
 

20- Intel Pocket Concert : 
 

http://support.intel.com/support/peripherals/audiopla
yer/pconcert/software.htm  

 
21- Gainward Detonator 21.81 : 
 

ftp://ftp.gainward.com/Vga/Driver/Nvidia/2181/Win
2kxp.zip  

 
  : PCI 56 مودم موتوروال -22
 

http://www2.driverguide.com/files/uploads11/10893/
SM56 Modem Drivers for Windows XP.exe  

 
 Rockwell/Conexant HCF Internal PCI, for مودم -23

Windows XP : 
 

http://www.askey.com/drivers/staff/96-C807253.zip  
 

 SoftK56 Rockwell/Conexant HSF for مودم -24
Windows XP  

 

ftp://ftp.nec-computers.com/pub/itemnr/NECFIUP04860300/j2ixp1142.exe
ftp://ftp.nec-computers.com/pub/itemnr/NECFIUP04860300/j2ixp1142.exe
http://www.terratec.de/support/treiber.htm
http://support.visioneer.com/customer/winxp.html
http://support.intel.com/support/peripherals/audioplayer/pconcert/software.htm
http://support.intel.com/support/peripherals/audioplayer/pconcert/software.htm
ftp://ftp.gainward.com/Vga/Driver/Nvidia/2181/Win2kxp.zip
ftp://ftp.gainward.com/Vga/Driver/Nvidia/2181/Win2kxp.zip
http://www2.driverguide.com/files/uploads11/10893/SM56 Modem Drivers for Windows XP.exe
http://www2.driverguide.com/files/uploads11/10893/SM56 Modem Drivers for Windows XP.exe
http://www.askey.com/drivers/staff/96-C807253.zip
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http://www.askey.com/drivers/staff/xp/r410xpi.zip  
 

 :  تحتاج الى هذا الملفXP على ويندوز 3dmax 4.0 لتشغيل -25
 

ftp://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/RT
S324000.exe  

 
 اختر من هذه الصفحة Creative Blaster مودمات -26

Windows XPو اسم المودم  : 
 

http://www.modemblaster.com/download/drivers.asp  
 

  chaintech للوحات bios موقع لتحديت ال -27
 

AMD XP Support MAINBOARD  
 

http://www.chaintech.com.tw/BIOS/BIOSUPD8.htm  
 

  Avance Logic ALS4000:  بطاقة الصوت-28
 

http://www2.driverguide.com/files/uploads11/13371/
winxp.exe  

 
  : Yamaha بطاقات صوت -29
 

http://www.yamaha.com/lsi/support/downloads.htm  
 

  : Genius منتجات شرآة -30
 

http://www.geniusnet.com.tw/download/download_i
ndex.htm 

 

http://www.askey.com/drivers/staff/xp/r410xpi.zip
ftp://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/RTS324000.exe
ftp://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/RTS324000.exe
http://www.modemblaster.com/download/drivers.asp
http://www.chaintech.com.tw/BIOS/BIOSUPD8.htm
http://www2.driverguide.com/files/uploads11/13371/winxp.exe
http://www2.driverguide.com/files/uploads11/13371/winxp.exe
http://www.yamaha.com/lsi/support/downloads.htm
http://www.geniusnet.com.tw/download/download_index.htm
http://www.geniusnet.com.tw/download/download_index.htm
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ال يستطيع اإلنترنت إآسبلورر عرض : السؤال المئة و واحد
 بريمجات جافا ، ما الحل؟ 

 
  من موقع تحديث ويندوزMicrosoft Virtual Machineحمل 
XP و ذلك بالذهاب الى ابدأ ثم آافة البرامج ثم تحديث Windows. 

 
 قراءة XPهل يستطيع الويندوز : السؤال مئة و اثنان

محتويات الملفات النصية و النوافذ و مواقع اإلنترنت باللغة 
اإلنجليزية مما يساعدني على معرفة النطق الصحيح للكلمات 

 اإلنجليزية؟ 
 

 ى أآيد يستطيع ، اذهب ال
 

 الراوي >الوصول>البرامج الملحقة> آافة البرامج>ابدأ 
 

و بالضغط على الصوت تستطيع التحكم بالصوت وسرعة القراءة ، 
   BARاآلن افتح الملف الذي تريد قراءته و اضغط 

CTRL+SHIFT+SPACE. 
 

 Windows XPما هو : السؤال مئة و ثالثة
Multilanguage Pack ؟  

 
Windows XP Multilanguage Pack هو حزمة إضافية 

 تسمح بتغيير لغة الواجهة و القوائم الى أي لغة أخرى XPللويندوز 
 بلغة محلية ، و XPبما فيها العربية ، مما يغني عن شراء ويندوز 

 اإلنجليزي الى نسخة محلية XPسوف تحول هذه الحزمة الويندوز 
100. % 
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 Windows XPبعد تنصيب حزمة : السؤال مئة و أربعة
Multilanguage Pack آيف أغير لغة الواجهة و القوائم ؟  

 
 Start<Control Panel <Regional andاذهب الى 

Languages Settings ثم الى تبويب Languages و من البند 
Menus and dialogs اختر اللغة التي تريد ثم اضغط OK و أعد 

 بأي Localن النوع  مXPتشغيل الجهاز ، اآلن سيصبح لديك ويندوز 
 .لغة تريد

 
ما هي أشهر المفاتيح التي أستطيع : السؤال مئة و خمسة
 عند تنصيب ويندوز winnt32.exeاستخدامها مع األمر 

XP ؟ 
 
1- s: sourcepath / يحدد موقع مصدر ملفات الويندوزXP و يجب 

 .  المسار آامال sourcepathأن يمثل 
 
2- makelocalsource /مات الى برنامج اإلعداد إلنشاء يعطي تعلي

 : مجلد مصدر محلي لجميع ملفات التثبيت على القرص الصلب مثال
 

winnt32 / makelocalsource / s: c: \i386  
 
3- tempdrive :drive_letter / يحدد السواقة التي تتضمن ملفات

ميجابايت ، و إذا لم تحدد 300اإلعداد المؤقتة ، تحتاج تقريبا الى 
 و لكن إن لم يتوفر فيها مساحة آافية cة فسيختار السواقة سواق

 فسيكون هذا المفتاح مفيدا 
 
4- checkupgradeonly / يفحص الجهاز ليتأآد من أنه متوافق مع

 . XPالحد األدنى من متطلبات إعداد الويندوز 
 
5- m / يعلم برنامج اإلعداد ليقوم بنسخ ملفات من موقع آخر و هذا

ت التزود بمشغالت جديدة من أجل أجهزة محددة ، سيقوم مفيد إذا أرد
 ثم في mبرنامج اإلعداد بالبحث أوال في المجلد المحدد بالوسيط 
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 . المجلد اإلفتراضي
 
6-cmdcons / يضيف خيارRecovery Console الى خيارات 

قائمة أنظمة التشغيل عند بدء تشغيل الجهاز و هذا الخيار مفيد لحل 
 دون الحاجة الستخدام القرص المضغوط لويندوز مشاآل الويندوز

XP . 
 
7-noreboot / يعلم اإلعداد بعدم إعادة اإلقالع بعد انتهاء مرحلة نسخ

 . الملفات بحيث يمكنك تنفيذ أمر آخر قبل ذلك
 
8- syspart:drive_letter / يقوم بنسخ ملفات اإلعداد الى القرص

ى جهاز آخر فإنه عند الصلب بحيث عندما يتم نقل القرص الصلب ال
 على الجهاز XPبدء تشغيل الجهاز فإنه سيتم إآمال إعداد ويندوز 

يجب استخدام هذا المفتاح مع المفتاح الثالث، آما أن هذا . الجديد
 أو 2000 أو ويندوز NT4المفتاح يعمل فقط من خالل ويندوز 

 . XPويندوز 
 
9-unattend / يجري عمليةUpgradeون أن  للويندوز و لكن د

يسألك أي سؤال خالل عملية اإلعداد حيث سيأخذ آل اإلعدادات من 
 .الويندوز السابق

 
عند تنصيبي لبعض البرامج على ويندوز : السؤال مئة و ستة

XP يبدأ برنامج التنصيب بالعمل و عندما يشير مؤشر 
يختفي برنامج التنصيب و ال يحدث أي % 100التنصيب الى 

 مج، ماذا أفعل لحل هذه المشكلة؟ شيء و ال ينصب أي برنا
 

 موضوعة داخل TEMPهذا يحدث عندما تكون المجلدات المؤقتة 
 ، المجلدات المؤقتة تستخدمها User Profileمجلدات المستخدمين 

برامج التنصيب لفتح ملفات مؤقتة ضرورية لتنصيب البرنامج ، و 
اسم المسار عندما تكون المجلدات المؤقتة داخل مجلد المستخدم يكون 

طويال جدا مما يسبب أن برامج التنصيب ال تستطيع إيجاد هذه 
المجلدات مما يسبب توقف برنامج التنصيب ، لحل هذه المشكلة يجب 
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لوحة >جعل اسم المسار أقصر ،لعمل ذلك اذهب الى ابدأ
متغيرات البيئة ثم غير مسار المجلد >خيارات متقدمة> النظام>التحكم

TEMP و TMP الى C:\Windows\TEMP و أخيرا قم بحذف 
 . األخرىTEMPمجلدات 

 
أريد تشغيل األقراص الصوتية على : السؤال مئة و سبعة

السيديروم بحيث يخرج الصوت من آارت الصوت و لكني 
ليس لدي الكيبل الذي يربط السيديروم بكارت الصوت هل 

 هناك حل آخر بدون هذا الكيبل؟ 
 

 IDEن السيديروم عن طريق آيبل  يسمح بنقل الصوت مXPويندوز 
لوحة >وذلك بتحويله الى شكل رقمي ، لفعل ذلك اذهب الى ابدأ

أمام + إدارة األجهزة ثم اضغط على عالمة >الجهاز>النظام>التحكم
DVD/CD-ROM drives ثم اضغط بالزر األيمن للفأرة على 

أيقونة محرك األقراص المضغوطة و اختر خصائص ثم اذهب الى 
صائص و ضع إشارة على تمكين القرص المضغوط الصوتي تبويب خ

 .الرقمي لمحرك االقراص المضغوطة هذا
 

 ما هو األمر المقابل ل XPفي ويندوز : السؤال مئة و ثمانية
WINIPCFG.EXE 9 المستخدم في ويندوزx/ مي للتعرف

  للجهاز؟ IPعلى عنوان 
 

  .ipconfig.exeاألمر هو 
 

 و الذي يحتوي على XPيندوز لدي و: السؤال مئة و تسعة
Windows Messenger و لكني ال أستطيع التحادث مع 
 و ليس لديهم MSN Messengerالمستخدمين الذين يملكون 

  ، ما الحل؟ XPويندوز 
 

 و تجده Windows Messengerيجب أن تحمل التحديث لبرنامج 
 .Windows Updateفي موقع 
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 ال يظهر XPويندوز عند الولوج الى : السؤال مئة و عشرة
  ما الحل؟ Administratorخيار الدخول آـ 

 
 و التي يظهر فيها أسماء XPعند ظهور لوحة الولوج الى ويندوز 

 .CTRL+ALT+DELالمستخدمين اضغط مرتين متتاليتين على 
 

آيف أستطيع التعديل في سمات : السؤال مئة و أحد عشر
 سطح المكتب و من ثم حفظ السمة باسم جديد؟ 

 
اذهب الى لوحة التحكم ثم انقر فوق المظهر و السمات ثم انقر فوق 

انقر فوق السمة التي تريد ، ضمن السمة، العرض، في التبويب سمات
 . تعديلها

 
 : يتم حفظ العناصر التالية آجزء من السمة. أنجز التغييرات على السمة

 
 انقر فوق(واللون و الرموز ، والموضع، الخلفية: سطح المكتب

 ) تخصيص سطح المكتب لتغيير الرموز
 

وحجم الخط و آافة ، ونظام األلوان، اإلطارات واألزرار: المظهر
 ). انقر فوق خيارات متقدمة(الميزات في مربع الحوار مظهر متقدم 

 
آما تستطيع تغيير مؤشرات الفأرة و ذلك بالذهاب الى لوحة التحكم ثم 

 . الماوس ثم تبويب المؤشرات
 

 أيضا تغيير األصوات اإلفتراضية ألحداث البرنامج و ذلك و تستطيع
 . بالذهاب الى لوحة التحكم ثم أصوات

 
انقر فوق تطبيق في التبويب السمات في مربع ، عند إنجاز التغييرات

 . ثم انقر فوق حفظ باسم، الحوار خصائص العرض
 

 . اآتب اسمًا للسمة وانقر فوق موافق
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، انقر "المستندات"لفتح مجلد .  المستنداتيتم حفظ السمات الجديدة في
 .فوق ابدأ، ومن ثم انقر فوق المستندات

 
آيف أستطيع تفعيل خاصية : السؤال مئة و اثنى عشر

 ؟ XPالتحديث التلقائي لويندوز 
 

النظام ثم تبويب تحديثات تلقائية و اختر >اذهب الى لوحة التحكم
ثم . ون جاهزة للتثبيتتحميل التحديثات تلقائيا و إعالمي عندما تك

 .موافق
 

نصبت على جهازي آل من : السؤال مئة و ثالث عشر
و عند بدء ) أو أي ويندوز آخر (98 و ويندوز XPويندوز 

تشغيل الجهاز تظهر لي قائمة لإلختيار بين النظامين ، آيف 
أستطيع التحكم بمدة ظهور هذه القائمة و آذلك اختيار النظام 

 تلقائيا بع إنقضاء فترة عرض اإلفتراضي الذي سيعمل
 القائمة؟ 

 
النظام ثم تبويب خيارات > اذهب الى لوحة التحكمXPمن ويندوز 

متقدمة ثم تحت قسم بدء التشغيل و االسترداد انقر على االعدادات و 
هناك ستجد قائمة منسدلة الختيار نظام التشغيل االفتراضي و ستجد 

 : أسفل منها الخيار التالي 
 

، )و تستطيع تحديد الزمن بالثواني: (قائمة أنظمة التشغيلمدة عرض 
أما إذا رغبت بعدم ظهور قائمة أنظمة التشغيل بتاتا فأزل اإلشارة عن 

 .هذا الخيار
 

آيف أستطيع التحكم في اختيار : السؤال مئة و أربع عشر
 العناصر التي تظهر في قائمة إبدأ؟ 

 
 و اختر خصائص وهناك اضغط بالزر األيمن للفأرة على آلمة ابدأ

اذهب الى تخصيص ثم خيارات متقدمة و حدد العناصر التي ترغب 
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عناصر القائمة :في ظهورها في قائمة ابدأ و ذلك من خالل القسم 
 ".ابدأ"
 

أعاني من مشاآل في تشغيل :السؤال مئة و خمس عشر
 ، هل هناك طريقة Windows Media Playerبرنامج 

 إلعادة تنصيبه؟ 
 

 C:\Program: تشغيل و اآتب > هب الى ابدأنعم اذ
Files\Windows Media Player\setup_wm.exe ثم موافق 

 ). بالرمز المناسب عند الضرورةCغير (
 

أعاني من مشاآل عند تنصيب : السؤال مئة و ست عشر
 Windowsبعض البرامج و تظهر لي رسالة خطأ في 

Installer ما الحل؟  
 

 ثم مرة اخرى regsvr32 msi.dll اآتب  ثمStart/Runاذهب الى 
  SFC /SCANNOW و اآتب Start/Runاذهب الى 

 
و اذا لم تحل المشكلة اذهب الى موقع تحديث ويندوز و أجري 

 .التحديثات الضرورية
 

آيف أستطيع تحديد عدد محاوالت : السؤال مئة و سبع عشر
 بحيث يتم بعدها XPتسجيل الدخول الفاشلة الى الويندوز 

غالق الحساب تلقائيا لمدة من الزمن لمنع المستخدم المشبوه إ
 من الدخول الى النظام؟ 

 
نهج األمان المحلي >أدوات إدارية>تستطيع فعل ذلك بالذهاب الى ابدأ

نهج تأمين الحسابات ثم انقر نقرا مزدوجا على النهج >ثم نهج الحساب
 999 و 1حد تأمين الحساب و هناك يمكنك تعيين قيمة ما بين : 

لمحاوالت تسجيل الدخول الفاشلة، أو يمكنك تحديد أّال يتم تأمين 
  0الحساب أبدًا بإعداد القيمة إلى 
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ال يمكن لحساب تم تأمينه أن ُيستخدم حتى يتم إعادة تعيينه من قبل 

 . المسؤول أو حتى تنتهى مدة صالحية فترة التأمين له
 

مان المحلي ثم نهج نهج األ>أدوات إدارية>و بالذهاب الى ابدأ
تأمين : نهج تأمين الحسابات ثم النقر نقرا مزدوجا على النهج>الحساب

و هناك يمكنك تحديد عدد الدقائق التي يبقى فيها . الحساب لمدة
إن المجال المتوفر هو . الحساب مؤمنًا قبل أن يصبح غير مؤمن تلقائيًا

 مؤمنًا حتى يمكنك تحديد أن يكون الحساب.  دقيقة99.999 إلى 1من 
 . 0يقوم المسؤول بإلغاء تأمينه بشكل صريح بإعداد القيمة إلى 

 
آما يمكن تحديد عدد الدقائق التي يجب انقضاؤها بعد محاولة تسجيل 

الدخول الفاشلة، قبل إعادة تعيين حساب محاوالت تسجيل الدخول 
إن المجال المتوفر هو من .  محاولة تسجيل دخول فاشلة0الفاشلة إلى 

 .  دقيقة99.999 إلى 1
 

نهج األمان المحلي ثم نهج >أدوات إدارية>لفعل ذلك اذهب الى ابدأ
إعادة : نهج تأمين الحسابات ثم انقر نقرا مزدوجا على النهج >الحساب

 . تعيين عداد تأمين الحساب بعد
 

إذا تم تعريف حد تأمين الحساب، فيجب أن يكون زمن إعادة التعيين 
 .مدة تأمين الحسابهذا أقل أو مساٍو ل

 
ما هي رسائل اإلعالم بالخطأ عند : السؤال مئة و ثمان عشر

 استخدام اتصاالت شبكة اإلتصال و ماذا تعني؟ 
 

 ). تحقق من تكوينات شبكة اإلتصال(  تعليق عملية 600
 

 .  تم الكشف عن مؤشر منفذ غير صالح601
 

يحاول اتصال  الذي comإن منفذ (  المنفذ المعين مفتوح مسبقًا 602
شبكة اإلتصال استخدامه ، مستخدم حاليا من قبل اتصال شبكة اتصال 

آخر نشط أو من قبل عملية أخرى آبرنامج يراقب خط الهاتف مثل 
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 . قم بإغالق التطبيق الذي يمنع استخدام المنفذ) برنامج فاآس
 

 .  المخزن المؤقت للمتصل صغير جدًا603
 

 . ة تم تعيين معلومات غير صحيح604
 

 .  ال يمكن تعيين معلومات المنفذ605
 

 .  المنفذ المعين غير متصل606
 

 .  تم الكشف عن حدث غير صالح607
 

 .  تم تعيين جهاز غير موجود608
 

 .  تم تعيين نوع جهاز غير موجود609
 

 .  تم تعيين مخزن مؤقت غير صالح610
 

 .  تم تعيين توجيه غير متوفر611
 

 . ير مخصص تم تعيين توجيه غ612
 

 .  تم تعيين ضغط غير صالح613
 

 .  عدم توفر مخازن مؤقتة آافية614
 

 .  لم يتم العثور على المنفذ المعين615
 

 .  تعليق طلب غير متزامن616
 

 .  تم مسبقًا قطع اتصال المودم617
 

 .  المنفذ المعين غير مفتوح618
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 .  المنفذ المعين غير متصل619

 
 . اط نهاية تعذر تحديد أي نق620

 
 .  تعذر على النظام فتح دفتر الهاتف621

 
 .  تعذر على النظام تحميل دفتر الهاتف622

 
 .  تعذر على النظام إيجاد إدخال دفتر الهاتف لهذا االتصال623

 
 .  تعذر على النظام تحديث ملف دفتر الهاتف624

 
 .  عثر النظام على معلومات غير صالحة في دفتر الهاتف625

 
 . تعذر تحميل السلسلة 626

 
 .  تعذر العثور على مفتاح627

 
 .  تم إغالق االتصال628

 
 .  تم إغالق االتصال من قبل الكمبيوتر البعيد629

 
 .  تم قطع اتصال المودم بسبب فشل في الجهاز630

 
 .  قطع المستخدم االتصال بالمودم631

 
 .  تم الكشف عن حجم بنية غير صحيح632

 
 .  االستخدام مسبقًا أو لم يتم تكوينه للطلب الصادر المودم قيد633

 
 .  تعذر تسجيل الكمبيوتر على شبكة االتصال البعيدة634
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 .  يوجد خطأ غير معروف635
 

 .  الجهاز المرفق بالمنفذ ليس الجهاز المتوقع636
 

 .  تم الكشف عن سلسلة ال يمكن تحويلها637
 

 .  تم انقضاء مهلة الطلب638
 

 . وفر شبكة غير متزامنة عدم ت639
 

 . NetBIOS حدث خطأ يشمل 640
 

 المطلوبة لدعم NetBIOS ال يمكن للملقم تخصيص موارد 641
 . العميل

 
 للكمبيوتر الخاص بك مسجل مسبقًا على NetBIOS أحد أسماء 642

 . الشبكة البعيدة
 

 .  فشل محول شبكة االتصال لدى الملقم643
 

 . ثقة لشبكة االتصال لن تتلقى الرسائل المنب644
 

 .  حدث خطأ داخلي في المصادقة645
 

 غير مسموح بتسجيل الدخول إلى الحساب في هذا الوقت من 646
 . اليوم

 
 .  الحساب معطل647

 
 .  انتهت مدة صالحية آلمة المرور لهذا الحساب648

 
 .  ليس لدى الحساب إذن إلجراء طلب هاتفي649
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 . البعيد عدم استجابة ملقم الوصول 650
 

 .  أعلم المودم عن خطًأ651
 

 .  وجود استجابة غير معروفة من المودم652
 

 لم يتم العثور على الماآرو المطلوب من قبل المودم في المقطع 653
device من الملف  .INF . 

 
 إلى INF.  من الملف device يشير أمر أو استجابة في المقطع 654

 . ماآرو غير معّرف
 

في المقطع > MESSAGE<لعثور على الماآرو  لم يتم ا655
device من الملف  .INF . 

 
 deviceفي المقطع > DEFAULTOFF< يحتوي الماآرو 656

 .  على ماآرو غير معّرفINF. من الملف 
 

 .  الخاص بالجهازINF.  تعذر فتح الملف 657
 

 INI الخاص بالجهاز أو في الملف INF.  اسم الجهاز في ملف 658
 . الوسائط طويل جدًاالخاص ب

 
 الخاص بالوسائط إلى اسم جهاز غير INI.  يشير الملف 659

 . معروف
 

 الخاص بالجهاز على أية استجابات INF.  ال يحتوي الملف 660
 . لألمر

 
 .  الخاص بالجهاز إلى أمرINF.  يفتقد الملف 661

 
 من device هناك محاولة لتعيين ماآرو غير موجود في المقطع 662
 . INF. ملف ال
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 الخاص بالوسائط إلى نوع جهاز غير INI. يشير الملف    663

 . معروف
 

 . نفدت الذاآرة من النظام   664
 

 . لم يتم تكوين المودم بشكل صحيح   665
 

 . ال يقوم المودم بوظيفته   666
 

 .  الخاص بالوسائطINI. لم يتمكن النظام من قراءة الملف    667
 

 . االتصالتم إنهاء    668
 

 .  الخاص بالوسائط غير صالحةINI. معلمة االستخدام في الملف    669
 

 الخاص INI.  النظام غير قادر على قراءة اسم المقطع من الملف 670
 . بالوسائط

 
 الخاص INI.  النظام غير قادر على قراءة نوع الجهاز من الملف 671

 . بالوسائط
 

 الخاص INI. م الجهاز من الملف  النظام غير قادر على قراءة اس672
 . بالوسائط

 
 الخاص INI.  النظام غير قادر على قراءة االستخدام من الملف 673

 . بالوسائط
 

النظام غير قادر على قراءة الحد األقصى لمعدل البايتات بالثانية   674
 .  الخاص بالوسائطINI. لالتصال من الملف 

 
رعة القصوى التصال الحامل  النظام غير قادر على قراءة الس675

 .  الخاص بالوسائطINI. من الملف 
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 . خط الهاتف مشغول   676

 
 . أجاب شخص ما بدًال عن المودم   677

 
 . ال توجد أية إجابة   678

 
 .  النظام غير قادر على الكشف عن الحامل679

 
 . ال يوجد طنين   680

 
 . أعلم المودم عن خطأ عام   681

 
أو آلمة المرور غير /لوصول ألن اسم المستخدم و تم رفض ا691

 . صالحة على المجال
 

 . وجود فشل في جهاز المودم   692
 

 .  لم يتم تشغيل آالت الحالة695
 

 .  تم تشغيل آالت الحالة مسبقًا696
 

 . لم يكتمل تنفيذ الحلقات لالستجابة   697
 

 . تتسببت استجابة المودم بتجاوز سعة المخزن المؤق   699
 

 .  الخاص بالجهاز طويل جدًاINF. األمر الموسع في الملف    700
 

 انتقل المودم إلى سرعة اتصال غير معتمدة من قبل برنامج 701
 . COMتشغيل 

 
يتطلب منك االتصال إعطاء معلومات، لكن التطبيق ال يسمح    703

 . بالتبادل مع المستخدم
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 .  رقم رد االتصال غير صالح704

 
 . حالة التخويل غير صالحة   705

 
 . X.25خطأ يتعلق بالبروتوآول    707

 
 .  انتهاء مدة صالحية الحساب708

 
قد تكون آلمة المرور . خطأ في تغيير آلمة المرور على المجال   709

 . قصيرة جدًا أو أنها تطابق آلمة مرور مستخدمة مسبقًا
 

اء االتصال تم الكشف عن أخطاء تسلسلية في التجاوز أثن   710
 . بالمودم

 
تتوفر معلومات . ال يمكن بدء تشغيل إدارة خدمة الوصول البعيد   711

 . إضافية في سجل األحداث
 

 . انتظر بضع ثوان ثم أعد الطلب. تتم تهيئة المنفذ ثنائي االتجاه   712
 

 .  نشطة متوفرةISDN ال توجد خطوط 713
 

 . مكالمة متوفرة إلجراء الISDN ال توجد أقنية 714
 

 .  حدثت أخطاء آثيرة جدًا بسبب نوعية خط الهاتف الرديئة715
 

 .  لخدمة الوصول البعيد غير قابل لالستعمالIPتكوين    716
 

 لخدمة IP متوفرة في التجمع الثابت لعناوين IPال يوجد عناوين    717
 . الوصول البعيد

 
من الكمبيوتر انقضت مهلة االتصال في انتظار استجابة صالحة    718
 . البعيد
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 . تم إنهاء االتصال بواسطة الكمبيوتر البعيد   719

 
فشلت محاولة االتصال بسبب تعذر االتفاق بين الكمبيوتر    720

 . PPPالخاص بك والكمبيوتر البعيد حول بروتوآوالت التحكم
 

 . الكمبيوتر البعيد ال يستجيب   721
 

تم تجاهل هذه . الكمبيوتر البعيدتم تلقي بيانات غير صالحة من    722
 . البيانات

 
 . رقم الهاتف متضمنًا البادئة والالحقة طويل جدًا   723

 
 للطلب الخارجي على أآثر IPXال يمكن استخدام البروتوآول    726

 . من مودم واحد في الوقت نفسه
 

 . IP ال يمكن للنظام العثور على محول 728
 

 .  مثبتاIP إال إذا آان بروتوآول SLIP ال يمكن أن يتم استخدام 729
 

 .  لم يتم تكوين البروتوآول731
 

 تعذر االتفاق بين الكمبيوتر الخاص بك والكمبيوتر البعيد حول 732
 . PPPبروتوآوالت التحكم 

 
 تعذر االتفاق بين الكمبيوتر الخاص بك والكمبيوتر البعيد حول 733

 . PPPبروتوآوالت التحكم 
 

 . PPPء بروتوآول تحكم ربط تم إنها   734
 

 .  تم رفض عنوان الطلب من قبل الملقم735
 

 .  أنهى جهاز الكمبيوتر البعيد بروتوآول التحكم736
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 . تم الكشف عن االسترجاع   737

 
 .  لم يعين الملقم أي عنوان738

 
ال يمكن لبروتوآول المصادقة المطلوب من قبل الملقم البعيد    739

 . أعد الطلب، بإدخال آلمة المرور بدقة. مرور المخزنةاستخدام آلمة ال
 

 . تم الكشف عن قاعدة طلب غير صالحة   740
 

 . ال يعتمد الكمبيوتر المحلي نوع تشفير البيانات المطلوب   741
 

 . ال يعتمد الكمبيوتر البعيد نوع تشفير البيانات المطلوب   742
 

 . تيتطلب الملقم البعيد تشفير البيانا   743
 

واألحرف .  يحتوي رقم رد االتصال على حرف غير صالح751
، (، وW، وP، وT، و9 إلى 0من : المسموحة هي األحرف التالية فقط

 . ، والمسافات@، و-، و)
 

 .  تمت مواجهة خطأ في بناء الجملة أثناء معالجة برنامج نصي752
 

 متعدد  تعذر قطع االتصال ألن إنشاؤه قد تم بواسطة جهاز توجيه753
 . البروتوآوالت

 
 .  تعذر على النظام إيجاد المؤشر متعدد االرتباطات754

 
ال يمكن للنظام إجراء طلب مؤتمت ألن هذا اإلدخال لديه متصل    755

 . مخصص تم تعيينه
 

 . تم مسبقًا بدء طلب هذا االتصال   756
 

ضافية تتوفر معلومات إ. تعذر بدء خدمات الوصول البعيد تلقائيًا   757
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 . في سجل األحداث
 

 .  تم تمكين مشارآة اتصال إنترنت مسبقًا على االتصال758
 

 .  حدث خطأ أثناء تمكين إمكانيات التوجيه760
 

 حدث خطأ أثناء تمكين مشارآة اتصال إنترنت من أجل 761
 . االتصال

 
يوجد اتصالين أو أآثر .  تعذر تمكين مشارآة اتصال إنترنت763

 . المحلية لتتم مشارآتها باإلضافة إلى هذا االتصاللشبكة االتصال 
 

 . لم يتم تثبيت أي قارئ بطاقة ذآية   764
 

تم تكوين اتصال لشبكة .  تعذر تمكين مشارآة اتصال إنترنت765
 IP المطلوب من أجل عنونة IPاالتصال المحلية مسبقًا مع عنوان 

 . التلقائية
 

 . دة النظام غير قادر على إيجاد أي شها766
 

يوجد لدى اتصال شبكة .  تعذر تمكين مشارآة اتصال إنترنت767
االتصال المحلية المحددة على لشبكة االتصال الخاصة أآثر من عنوان 

IPأعد تكوين اتصال شبكة االتصال المحلية .  واحد مكّونLAN 
 .  مفرد قبل تمكين مشارآة اتصال إنترنتIPبواسطة عنوان 

 
 . تصال بسبب فشل في تشفير البياناتفشلت محاولة اال   768

 
 . الوجهة المحددة غير قابلة للوصول   769

 
 . رفض الكمبيوتر البعيد محاولة االتصال   770

 
 . فشلت محاولة االتصال ألن الشبكة مشغولة   771
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 جهاز شبكة الكمبيوتر البعيد غير متوافق مع نوع المكالمة 772
 . المطلوب

 
 . التصال ألنه تم تغيير رقم الوجهةفشلت محاولة ا   773

 
حاول االتصال مرة . فشلت محاولة االتصال بسبب فشل مؤقت   774
 . أخرى

 
 . تم منع المكالمة من قبل الكمبيوتر البعيد   775

 
عدم "تعذر اتصال المكالمة ألن الوجهة استدعت ميزة   776

 ". اإلزعاج
 

 . الكمبيوتر البعيد معّطلفشلت محاولة االتصال ألن المودم على    777
 

 . لم يكن باإلمكان التحقق من هوية الملقم   778
 

إلجراء اتصال خارجي باستخدام هذا االتصال عليك استخدام    779
 . بطاقة ذآية

 
 . تمت محاولة القيام بوظيفة غير صالحة لهذا االتصال   780

 
 . شهادة صالحةفشلت محاولة التشفير ألنه لم يتم العثور على أية    781

 
مثبتة حاليًا آبروتوآول ) NAT( ترجمة عنوان شبكة االتصال 782

 . توجيه، ويجب إزالتها قبل تمكين مشارآة اتصال إنترنت
 

 LANإما أن يكون اتصال .  تعذر تمكين مشارآة اتصال إنترنت783
المحدد آشبكة االتصال الخاصة غير موجود أو أنه مفصول عن 

 قبل تمكين مشارآة LANد من وصل محول يرجى التأآ. الشبكة
 . اتصال إنترنت

 
 ال يمكن إجراء الطلب باستخدام هذا االتصال في وقت تسجيل 784
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الدخول، ألنه مكون الستخدام اسم مستخدم مختلف عن ذلك الذي في 
إذا أردت استخدامه في وقت تسجيل الدخول، يجب . البطاقة الذآية

 . الموجود في البطاقة الذآيةتكوينه الستخدام اسم المستخدم 
 

 ال يمكن إجراء الطلب باستخدام هذا االتصال في وقت تسجيل 785
إذا أردت استخدامه في . الدخول، ألنه غير مكون الستخدام بطاقة ذآية

وقت تسجيل الدخول، يجب تحرير خصائص هذا االتصال بحيث 
 . يستخدم بطاقة ذآية

 
دم وجود أي شهادة جهاز  بسبب عL2TP فشلت محاولة اتصال 786

 . صالحة على الكمبيوتر الخاص بك لمصادقة األمان
 

 ألنه تعذر على طبقة األمان L2TPفشلت محاولة اتصال    787
 . مصادقة الكمبيوتر البعيد

 
 ألنه تعذر على طبقة األمان L2TPفشلت محاولة اتصال    788

 . التفاوض على معلمات متوافقة مع الكمبيوتر البعيد
 

 ألن طبقة األمان قد واجهت خطًأ L2TPفشلت محاولة اتصال    789
 . في المعالجة أثناء المفاوضات األولية مع الكمبيوتر البعيد

 
 بسبب فشل التحقق من صحة L2TPفشلت محاولة اتصال    790

 . الشهادة على الكمبيوتر البعيد
 

ج األمان  ألنه لم يتم العثور على نهL2TPفشلت محاولة اتصال    791
 . لالتصال

 
 بسبب انقضاء مهلة تفاوض L2TPفشلت محاولة اتصال    792
 . األمان

 
 بسبب حدوث خطأ أثناء التفاوض L2TPفشلت محاولة اتصال    793

 . على األمان
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 لهذا المستخدم ليست Framed Protocol RADIUSسمة    794
PPP . 

 
 . ير صحيحة لهذا المستخدم غTunnel Type RADIUSسمة    795

 
 لهذا المستخدم ليست Service Type RADIUSسمة    796

Framed وال Callback Framed . 
 

 تعذر تأسيس أي اتصال بالكمبيوتر البعيد بسبب تعذر العثور 797
 . على المودم أو أنه مشغول

 
تعذر العثور على شهادة يمكن استخدامها مع بروتوآول    798

  .المصادقة القابل لإللحاق
 

بسبب تعارض ) ICS( تعذر تمكين مشارآة اتصال إنترنت 799
 تكوين المضيف ICSيتطلب .  على شبكة االتصالIPعنوان 

يرجى التأآد من عدم تكوين أي عميل آخر . 192.168.0.1الستخدام 
 . 192.168.0.1على الشبكة الستخدام 

 
قد يكون . VPN تعذر تأسيس اتصال شبكة االتصال الظاهرية 800
 غير قابل للوصول، أو ربما لم يتم تكوين معلمات األمان VPNلقم م

 .بشكل صحيح من أجل هذا االتصال
 

آيف أستطيع إيقاف تشغيل جهاز : السؤال مئة و تسع عشر
آخر على شبكة اإلتصال باستخدام سطر األوامر و هل 

 أستطيع إنشاء اختصار على سطح المكتب يقوم بهذه المهمة؟ 
 

 من سطر األوامر أن تقوم بإيقاف shutdownام األمر تستطيع باستخد
عند استخدام .تشغيل أو إعادة تشغيل آمبيوتر محلي أو آمبيوتر بعيد

shutdown بال معلمات سيؤدي إلى تسجيل الخروج للمستخدم 
 . الحالي
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 : بناء جملة األمر
 
"]shutdown [{-l|-s|-r|-a}] [-f] [-m] \\ComputerName]] 

[-t xx] [-c "message  
 

 : المعلمات
 
 -l تسجيل خروج المستخدم الحالي، هذا هو االفتراضي أيضًا  . 
 

 -s  إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحلي  . 
 
 -r إعادة تشغيل الجهاز بعد إيقاف التشغيل  . 
 
 -f  فرض إغالق التطبيقات قيد التشغيل  
 

 -m [\\ComputerName] تشغيله تعيين الكمبيوتر المطلوب إيقاف  . 
 

 -t xx  تعيين العداد إليقاف تشغيل النظام بعد xxاالفتراضي هو .  ثانية
 .  ثانية20
 

 -c "message"  تحديد رسالة ليتم عرضها في ناحية الرسالة إلطار 
يجب .  حرفًا آحد أقصى127يمكن استخدام . إيقاف تشغيل النظام

 . تضمين الرسالة بين عالمتي اقتباس
 
 -a يمكن فقط استخدام . ملية إيقاف تشغيل سابقة إحباط ع -a  خالل وقت 

 . tالمهلة المحدد ب 
 
 على شبكة \\MyServerإليقاف تشغيل الجهاز المسمى : مثال

 ثانية، وفرض إغالق التطبيقات قيد التشغيل، 60اإلتصال في غضون 
 : وإعادة تشغيل الكمبيوتر بعد إيقاف التشغيل اآتب األمر آالتالي

 
shutdown -r -f -m \\MyServer -t 60  
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و إلنشاء اختصار لهذا األمر على سطح المكتب اضغط بالزر األيمن 
اختصار ثم >للفارة على أي مكان على سطح المكتب و اختر جديد

اآتب في مربع الحوار الذي سيظهر األمر السابق مع ما تحتاجه من 
 عليه بالزر معلمات آما تستطيع تغيير رمز هذا اإلختصار بالنقر
 .األيمن للفارة ثم خصائص ثم انقر على تغيير الرمز

 
أين أستطيع أن أجد معجم مصطلحات : السؤال مئة و عشرون

  ؟ المعربXPالكمبيوتر و الشبكات العربي في ويندوز 
 

 : تجده على العنوان التالي
 

ms-
its:C:\WINNT\Help\MUI\0401\glossary.chm::/glossa

ry_pro.htm  
 
 في XP في العنوان السابق بالمسار المناسب لويندوز c:\winntل أبد

 .جهازك
 

عند محاولة فتح بعض : السؤال مئة و واحد و عشرون
 أحصل على رسالة Home Editionالمجلدات في ويندوز 

 آيف أستطيع حل هذه المشكلة؟ " Access denied" الخطأ 
 

 ثم Safe Mode و اختر F8عند بداية إقالع الويندوز اضغط على 
 و داخل الويندوز Administratorمن قائمة المستخدمين أدخل آـ 

اضغط بالزر األيمن للفأرة على المجلد الذي لم تستطع فتحه و اختر 
و هناك تأآد من " Security" خصائص ثم اذهب الى تبويب أمان 

 .صحة اإلعدادات
 

آيف أستطيع تغيير عنوان : السؤال مئة و اثنان و عشرون
 ؟ XPالمستعرض إنترنت إآسبلورر في ويندوز 

 
 و هناك اذهب الى تكوين gpedit.mscتشغيل و اآتب >اذهب الى ابدأ
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 Internet Explorerصيانة >Windowsإعدادات >المستخدم
واجهة مستخدم المستعرض ثم انقر نقرا مزدوجا على عنوان >

المستعرض و هناك ضع إشارة أمام تخصيص أشرطة العناوين و 
اآتب الجملة التي تريد ظهورها في نص شريط العناوين ثم اضغط 

 .على موافق
 

آيف أستطيع تغيير شعار : السؤال مئة و ثالث و عشرون
 ؟ XPالمستعرض إنترنت إآسبلورر في ويندوز 

 
 و هناك اذهب الى تكوين gpedit.mscتشغيل و اآتب >اذهب الى ابدأ
 Internet Explorerصيانة >Windowsإعدادات >المستخدم

واجهة مستخدم المستعرض ثم انقر نقرا مزدوجا على شعار >
مخصص و هناك ضع إشارة على تخصيص الصور النقطية للشعار 
الثابت و تستطيع اختيار الصور التي أعددتها مسبقا و يجب أن تكون 

 آما تستطيع استبدال شعار انترنت 38×38 أو 22×22بحجم 
تضع إشارة على تخصيص الصور اآسبلورر المتحرك و ذلك بأن 

النقطية المتحرآة ثم اختيار الصور التي أعددتها و التي يجب أن تكون 
 . ثم اضغط على موافق38×38 أو 22×22أيضا بحجم 

 
آيف أستطيع وضع صورة : السؤال مئة و أربع و عشرون

آخلفية ألشرطة أدوات المستعرض إنترنت إآسبلورر في 
 ؟ XPويندوز 

 
 و هناك اذهب الى تكوين gpedit.mscتشغيل و اآتب >أاذهب الى ابد
 Internet Explorerصيانة >Windowsإعدادات >المستخدم

واجهة مستخدم المستعرض ثم انقر نقرا مزدوجا على تخصيصات >
شريط أدوات المستعرض و هناك اختر تخصيص الصور النقطية 
ة لخلفية شريط األدوات ثم انقر على استعراض و اختر الصور

 .المطلوبة ثم انقر على موافق
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آيف أستطيع إضافة أزرار : السؤال مئة و خمس و عشرون
إضافية ألشرطة أدوات المستعرض إنترنت إآسبلورر في 

  ؟XPويندوز 
 

 و هناك اذهب الى تكوين gpedit.mscتشغيل و اآتب >ذهب الى ابدأ
 Internet Explorerصيانة >Windowsإعدادات >المستخدم

ة مستخدم المستعرض ثم انقر نقرا مزدوجا على تخصيصات واجه>
شريط أدوات المستعرض ثم انقر على إضافة تحت قسم األزرار و 

 .هناك تستطيع تحديد اسم الزر و األيقونة المناسبة له
 

 CDRomأيقونة محرك : السؤال مئة و ست و عشرون
 اختفت من جهاز الكمبيوتر ، ما الحل؟ 

 
 :  و هناك اذهب الىregeditل و اآتب تشغي>اذهب الى ابدأ

 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl

Set\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-
08002BE10318 { 

 
أو / وUpperFilters و احذف القيم cdromثم اذهب الى مفتاح 

LowerFilters ثم اضغط على Winkey+Break ثم اذهب الى 
 ثم CD Deviceإدارة األجهزة ثم احذف إدخاالت تبويب الجهاز ثم 

 .أعد التشغيل
 

 XPفي آل مرة أشغل ويندوز : السؤال مئة و سبع و عشرون
 يتم فحص األقراص ، آيف أستطيع منع هذه العملية؟ 

 
 :  و اذهب الىregeditتشغيل و اآتب >اذهب الى ابدأ

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCont
rolSet\Control\Session Manager  
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 و قم بحذف أي BootExecute:ثم انقر نقرا مزدوجا على المفتاح 
 .autocheckإدخاالت ل 

 
 و XPعند تنصيب ويندوز : السؤال مئة و ثمان و عشرون

بعد انتهاء المرحلة النصية من التنصيب و إعادة التشغيل 
 و ال STOP errorتظهر لي شاشة زرقاء و مكتوب فيها 

 آمال التنصيب ، ما المشكلة؟ أستطيع إ
 

 Blue Screen ofالمسبب األآثر شيوعا لشاشة الموت الزرقاء 
Death أو BSOD هو عدم توفر مشغل )Driver ( مناسب لنظام

 IDEاألقراص في الجهاز ،لهذا إن آان جهازك يحتوي على متحكم 
 فإنه يجب SCSI أو متحكم ATA-100 أو ATA-66متقدم مثل 

شغل مناسب لهذه األجهزة من مواقع الشرآات المنتجة عليك تحميل م
 ، ثم انسخ هذه 2000 أو ويندوز XPعلى أن يكون متوافقا مع ويندوز 

المشغالت الى قرص مرن و أعد تشغيل الجهاز الذي واجه المشكلة و 
خالل عملية التنصيب ترقب ظهور رسالة في أسفل الشاشة تعرض 

 التخزين و عندها اضغط على عليك استخدام مشغالت خاصة بأجهزة
F6 و بعد فترة من الزمن سيطلب منك وضع القرص المرن الذي 

يحتوي على المشغالت في محرك األقراص و بعدها سيكمل التنصيب 
 .دون مشاآل إن شاء اهللا

 
آيف أستطيع معرفة مواضع : السؤال مئة و تسع و عشرون

اتيح، على لوحة المف) أو ألي لغة أخرى(األحرف العربية 
 حيث لوحة مفاتيحي تظهر عليها الحروف اإلنجليزية فقط؟ 

 
لوحة >الوصول>البرامج الملحقة>آافة البرامج>اذهب الى ابدأ

المفاتيح على الشاشة و ستظهر لوحة المفاتيح على الشاشة و عند 
تغيير اللغة ستظهر مواضع األحرف على اللوحة و عند النقر على 

 .لبرنامج النشطاألحرف ستظهر الكتابة في ا
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آيف أستطيع أن أسمح لجهاز يشغل : السؤال مئة و ثالثون
يونكس أن يستخدم الطابعة المرتبطة بجهازي الذي يشغل 

 ؟ XPويندوز 
 

اذهب الى لوحة التحكم ثم إضافة أو إزالة البرامج ثم انقر على 
 Services ثم ضع إشارة أمام Windowsإزالة مكونات /إضافة

Other Network File and Printثم التالي . 
 

عند إجراء استعادة للنظام : السؤال مئة و واحد و ثالثون
)System Restore ( فإني أالحظ إختفاء بعض الملفات التي

حملتها من اإلنترنت ، هل هناك طريقة لمنع استعادة النظام 
 من التعرض الى مجلدات معينة؟ 

 
الى مجلد المستندات و بشكل افتراضي ال تتعرض استعادة النظام 

 و regeditتشغيل ثم اآتب >إلضافة مجلدات أخرى اذهب الى ابدأ
 : هناك اذهب الى 

 
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\BackupR

estore\FilesNotToBackup  
 

قيمة السالسل المتعددة ثم اختر >جديد>ثم من القائمة اذهب الى تحرير
الجديد ثم انقر عليه نقرا مزدوجا و من ثم اسما مناسبا لهذا المفتاح 

اآتب المسار الكامل للمجلد الذي تود حفظه عن أعين استعادة النظام 
 .ثم انقر على موافق

 
 و آيف boot.iniما هو عمل الملف : السؤال مئة و اثنان و ثالثون

 يمكن اإلستفادة منه؟ 
 

دء التشغيل ، هو الملف المسئول عن إظهار قائمة أنظمة التشغيل عند ب
 و يمكن c:\boot.ini: هذا الملف يوجد في المجلد الرئيسي للنظام مثال

> تحريره بأي محرر نصوص مثل المفكرة و ذلك بالذهاب الى ابدأ
 ثم موافق، آما يمكن الوصول اليه c:\boot.iniتشغيل و آتابة 
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النظام ثم تبويب خيارات متقدمة ثم النقر >بالذهاب الى لوحة التحكم
لى اإلعدادات في قسم بدء التشغيل و االسترداد و من ثم النقر على ع

 . تحرير: زر 
 

 : عندما تفتح هذا الملف تجد أنه ينقسم الى قسمين 
 

 : وفي هذا القسم بارامترين ] boot loader: [األول 
 

Timeout و هو المسئول عن تحديد الزمن بالثواني الالزم لتشغيل 
 . النظام اإلفتراضي

 
Default و هو يحدد النظام اإلفتراضي الذي يتم تشغيله تلفائيا في 

 حالة عدم اختيار أي نظام من القائمة 
 

وهو يحتوي على قائمة أنظمة ] operating system: [الثاني 
التشغيل و أسمائها التي تريد أن تظهر في القائمة ، و موقع ملفات 

 XPغيل ويندوز النظام على القرص الصلب، و مع خيار نظام التش
 : تستطيع استخدام مجموعة من المفاتيح أهمها

 
basevideo / لتشغيل الويندوزXP باستخدام مشغالت VGA 

القياسية و هذا مفيد في حالة أن أردت لفترة مؤقتة تغيير بطاقة العرض 
 . و لم تشأ إتعاب نفسك بتغيير اإلعدادات آل مرة

 
fastdetect / التنصيب تلقائيا لكي ال يقوم هذا المفتاح يضعه برنامج

 لتسريع تشغيل Plug and Playالويندوز بالتعرف على آل أجهزة 
 . XPالويندوز 

 
noguiboot / يمنع ظهور لوحة بدء التشغيل لويندوزXP . 

 
bootlog / يسجل آل خطوات بدء التشغيل في الملف

Windows\Nbtlog.txt . 
 

safeboot / يشغل الويندوزXPان في نمط األم . 
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sos / يظهر على الشاشة جميع أسماء المشغالت التي يشغلها ويندوز
XP عند اإلقالع و هذا مفيد عند الرغبة في استكشاف المشاآل و 

 . معرفة الملفات المسئولة عنها
 

تشغيل و آتابة >آما يمكن التحكم بخيارات هذا الملف بالذهاب الى ابدأ
msconfig ثم تبويب boot.ini. 

 
آيف أستطيع أن أجعل قائمة : مئة و ثالث و ثالثونالسؤال 

 أن XPأنظمة التشغيل التي تظهر عند بدء تشغيل ويندوز 
تظهر بدون عداد زمني أي أن تبقى ظاهرة إلى أن يقوم 

 المستخدم باختيار نظام التشغيل المطلوب؟ 
 

و عندها .  ثم انقر على موافقc:\boot.iniتشغيل و اآتب >اذهب ابدأ
 . لملف المذآور في المفكرةسيفتح ا

  : 1- الى 30قم بتغيير الفترة الزمنية في السطر التالي من 
timeout=30ثم احفظ الملف . 

 
آيف أتمكن باستخدام ويندوز : السؤال مئة و أربع و ثالثون

XP أن أنشئ حسابا خاصا لمستخدم ما بحيث أمنعه من 
عه آذلك الوصول الى ملفات و مجلدات و أقراص معينة و أمن

من تشغيل برامج معينة أو الدخول الى اإلنترنت ، أي أنني 
أريد أن أتحكم بشكل آامل بكل ما يستطيع فعله و ما ال 

  للجهاز؟ Administratorيستطيع فعله بصفتي 
 
 قادر على تحقيق XPبشكل عام فإن أآثر عضو من عائلة أنظمة : أوال

تحكم بشكل آامل طلبك بمنتى السهولة و يقدم خصائص عديدة لل
. NET Serverبالمزايا و القدرات المتاحة آل مستخدم هو ويندوز 

 . وقد نفرد له سلسلة خاصة إن شاء اهللا عند توفر اإلصدار النهائي
 
 و لكن مع شيئ XP PROمن الممكن تحقيق ما طلبته باستخدام : ثانيا
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 : من المحدودية و هذا ما سنحاول شرحه فيما يلي
 
 لما فيه من مزايا NTFSون نظام الملفات لديك هو  يجب أن يك-1

 : و ما يهمنا منها هو ) ذآرتها في السلسلة(عديدة 
 
و يمكن ( إمكانية تخصيص سعة معينة من القرص لكل مستخدم -أ

 ). تحقيق ذلك من خصائص القرص
 
 إمكانية إصدار أذونات بالوصول الى المجلدات و الملفات و -ب

تخدم المؤهل للوصول اليها و تحديد المستخدم األقراص و تحديد المس
 . الممنوع عليه الوصول إليها

 
 NTFS سنفترض أنك قمت بتحويل نظام الملفات لديك الى -2
، يتبقى علينا اآلن إنشاء ) طريقة التحويل سبق ذآرها في السلسلة(

أي أنه ( حساب خاص لصديقك و سيكون هذا الحساب غير اعتيادي 
و إلنشاء هذا ) Administrator و GUEST يختلف عن حسابات

 ثم انقر على lusrmgr.mscتشغيل و اآتب >الحساب اذهب الى ابدأ
 . موافق

 
في النافذة الجديدة انقر على مجلد المستخدمون وفي الطرف اآلخر من 

النافذة سترى قائمة بأنواع المستخدمين ، اضغط هناك بالزر األيمن 
النافذة و اختر مستخدم جديد ، و في للفأرة على أي مكان فارغ من 

مربع الحوار الجديد اآتب اسم المستخدم و أي وصف له آما اختر له 
آلمة سر ، آما تستطيع أن تمنح المستخدم إمكانية تغيير هذه الكلمة 

يجب على المستخدم تغيير آلمة المرور عند " بوضع إشارة أمام 
ى إنشاء بعدها و إذا أردت ثم انقر عل" تسجيل الدخول في المرة القادمة

منع هذا المستخدم من إمكانية تغيير آلمة مروره فتستطيع الضغط 
بالزر األيمن للفأرة على اسمه الذي سيظهر في قائمة المستخدمين و 

ال يمكن للمستخدم تغيير " اختيار خصائص و هناك ضع إشارة أمام 
 . ثم انقر على موافق" آلمة المرور

 
يقك جاهزا و هو حساب ذو صالحيات محدودة بهذا أصبح حساب صد

و يبقى علينا اآلن منعه من الوصول الى المجلدات أو الملفات أو 
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األقراص و لعمل ذلك افتح جهاز الكمبيوتر و اضغط بالزر األيمن 
للفأرة على أي مجلد أو ملف أو قرص تريد منع المستخدم من 

ان و هناك الوصول اليه و اختر خصائص ثم اذهب الى تبويب أم
أضف المستخدم الذي أنشأته الى قائمة المستخدمين و أنشإ له أذونات 

خاصة لمنعه من الوصول الى هذا المجلد و ذلك بأن تضع في قسم 
األذونات أمام جميع البنود إشارة على الخيار الرفض و بذلك لن يتمكن 

لقيام مالحظة ال تنس قبل ا.(هذا المستخدم من رؤية المجلد المحدد بتاتا
بهذه الخطوة أن تذهب الى خيارات المجلد في لوحة التحكم ثم الى 

استخدام مشارآة ملفات "تبويب عرض و هناك تزل اإلشارة عن 
 "). بسيطة

 
 حسنا بهذا نكون قد منعنا صديقك من الوصول الى المجلدات و -3

األقراص و بقي لدينا منعه من استخدام بعض البرامج و آذلك منعه 
تشغيل و >ول الى اإلنترنت، لعمل ذلك علينا التوجه الى ابدأمن الوص

 ثم انقر على موافق و هناك ستجد في تكوين gpedit.mscآتابة 
الكمبيوتر و تكوين المستخدم الكثير من األمور التي تستطيع منعها و 

ما عليك سوى تصفحها و اختيار ما يناسبك ، و لكن هنا تبرز لنا 
ه اإلعدادات التي يتم منعها سوف تطبق على مشكلة ما تتمثل بأن هذ

جميع المستخدمين بما فيهم أنت و لكن هناك طريقة ذآية لإللتفاف على 
 : هذا األمر و هي آما يلي

 
بعد اختيار ما يناسبك من إجراءات منع في هذه الصفحة اذهب الى 

 system32جهاز الكمبيوتر ثم ادخل الى مجلد الويندوز ثم الى مجلد 
هذا المجلد  ( GroupPolicyقر بالزر األيمن للفأرة على المجلد ثم ان

و اختر خصائص ثم أمان ) مخفي و يجب إظهاره من خيارات المجلد
و هناك اعمل أذنين واحد لك و اآلخر لصديقك أما األذن الخاص بك 
فضع إشارة أمام البند قراءة و ذلك على الخيار الرفض أما لصديقك 

د قراءة و لكن على الخيار السماح، و بذلك فضع إشارة أمام البن
ستطبق هذه اإلجراءات عليه فقط أما أنت فلن تتأثر بها، مع التنويه الى 

 أثناء ولوجك gpedit.mscأنك في هذه الحالة لن تتمكن من استخدام 
 .ما لم ترجع الى المجلد و تعطي نفسك إذن بالسماح بالقراءة
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 النسخة XPويندوز لدي : السؤال مئة و خمس و ثالثون
و ) أو إضافة الدعم للغة العربية(اإلنجليزية و قد قمت بتعريبه 

لكن عند تشغيل بعض البرامج العربية تظهر بأحرف غير 
 مقروءة ، ما الحل؟ 

 
 ثم الخيارات اإلقليمية و Control Panelاذهب الى لوحة التحكم 

ويب  و من تبRegional and Language settingsخيارات اللغة 
 و تحت قسم مقاييس و Regional Settingsالخيارات اإلقليمية 

 Location ثم تحت قسم الموقع Arabicتنسيقات قم باختيار العربية 
 و تحت Languagesاختر أي دولة عربية، ثم توجه الى تبويب لغات 

 تأآد من Additional Languages Supportقسم دعم لغة إضافي 
 ملفات اللغات ذات النصوص المعقدة و التي وجود إشارة أمام تثبيت

تكتب من اليمين الى اليسار ثم توجه الى تبويب خيارات متقدمة 
Advanced و تحت قسم لغة البرامج بدون Unicode اختر العربية 

Arabic اما تحت قسم إعدادات حساب المستخدم االفتراضية فضع، 
ستخدم الحالي و إشارة أمام تطبيق آافة اإلعدادات على حساب الم
 .التشكيل االفتراضي للمستخدم ثم انقر على موافق

 
آيف أستطيع طباعة مجموعة : السؤال مئة و ست و ثالثون

 ؟ XPمن الصور على ورقة واحدة في ويندوز 
 

افتح مجلد الصور التي تود طباعتها ، ثم انقر على طباعة الصور في 
معالج طباعة "ع الحوار ناحية مهام الصور ثم انقر على التالي في مرب

ثم قم بتحديد الصور التي تود طباعتها ثم انقر على التالي ثم " الصور
حدد الطابعة و انقر على تفضيالت الطباعة الختيار نوع الورق 

المناسب ثم انقر على التالي ، و من ثم قم بتحديد الشكل الذي تود أن 
 ).نظر الصورةأ.(تظهر فيه الصور على الورقة ثم انقر على التالي
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آيف أستطيع تغيير رمز أحد : السؤال مئة و سبع و ثالثون

 محرآات األقراص الى رمز آخر؟
 

 :هناك طريقتان لفعل ذلك
 

 :الطريقة األولى
 

 .  ثم انقر على موافقregeditتشغيل و اآتب >اذهب الى ابدأ
 

  HKLM\SYSTEM\MountedDevicesو هناك اذهب الى 
 

 : مز المحرك الذي تود إعطاءه رمزا آخر مثالو هناك ابحث عن ر
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:"DosDevices\D\ " اضغط بالزر األيمن للفأرة على المفتاح و
 : اختر إعادة تسمية وغيره الى 

 
:"DosDevices\Z\ " 
 

 :الطريقة الثانية
 

إدارة الكمبيوتر و هناك اذهب الى >اذهب الى أدوات إدارية
الزر األيمن للفأرة على رمز إدارة األقراص و هناك اضغط ب>التخزين

القرص الذي تود تغييره و اختر تغيير حرف محرك األقراص و هناك 
 .انقر على زر تغيير و هناك اختر الحرف المناسب ثم انقر موافق

 
سمعت أنه إذا قمت بتغيير : السؤال مئة و ثمان و ثالثون

 لن يعمل، هل هناك XPاللوحة األم في جهازي فإن ويندوز 
 ه المشكلة؟حل لهذ

 
النظام ثم اذهب الى تبويب الجهاز ثم انقر >نعم اذهب الى لوحة التحكم

 IDE ATA/ATAPIعلى إدارة األجهزة و هناك اذهب الى قسم 
Controllers ثم اضغط بالزر األيمن للفأرة على اسم المتحكم 
Controller الذي يظهر هناك و اختر تحديث برنامج التشغيل ثم 
ن قائمة ثم انقر على التالي ثم اختر عدم البحث ثم انقر اختر التثبيت م

 Standart Dual Channel PCI IDEعلى التالي و هناك اختر 
Controllerبعد اإلنتهاء من هذه العملية تستطيع تغيير .  ثم التالي

 .اللوحة األم بأمان
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هل هناك طريقة في ويندوز : السؤال مئة و تسع و ثالثون
XPالدخول الى اإلنترنت باستخدام حساب واحد و  تسمح ب

لكن باستعمال مودمين و خطي هاتف مما يضاعف سرعة 
 البث؟

 
خيارات انترنت ثم تبويب االتصاالت ثم >نعم اذهب الى لوحة التحكم

إعدادات شبكة الطلب الهاتفي و شبكة االتصال "اختر من قائمة 
خول الى اإلنترنت االتصال الذي تستخدمه في الد" الخاصة الظاهرية

ثم انقر على اعدادات ثم انقر على خصائص في مربع الحوار الذي 
يظهر لك و هناك قم بتحديد المودمات التي ستستخدمها في اإلتصال، 
ثم توجه الى تبويب شبكة االتصال و انقر على إعدادات و هناك ضع 

إشارة أمام مفاوضة االتصاالت متعددة االرتباط ألجل االتصاالت 
 .حادية االرتباط ثم انقر على موافقأ

 
 أجد أن XPأحيانا عند تشغيل ويندوز : السؤال مئة و أربعون

 المودم الخارجي قد اختفى من الويندوز، ماذا أفعل ألعيده؟
 

 فستجد أن XPإذا لم تقم بتشغيل المودم الخارجي قبل تشغيل الويندوز 
 هذه الحالة هو المودم قد اختفى من النظام ، آل ما عليك فعله في

النظام ثم تبويب الجهاز ثم >تشغيل المودم ثم الذهاب الى لوحة التحكم
تفحص تغييرات >إدارة األجهزة وهناك من القائمة اذهب الى إجراء

األجهزة و حينها سيقوم الويندوز بإيجاد المودم و تشغيله دون الحاجة 
ه المشكلة لتعريفه أو إعداده من جديد، إما إذا أردت التخلص من هذ

المودم بإصدار ال يكون من النوع ) Driver(نهائيا فعليك تغيير مشغل 
PnPو غالبا ما يكون متوفرا مع مشغالت المودم . 
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 و XPقمت بتنصيب ويندوز : السؤال مئة و واحد و أربعون
 ، اآلن NTFSأثناء اإلعداد اخترت تحويل نظام الملفات الى 

 و حذفه من الجهاز و تنصيب XPأريد التخلص من ويندوز 
 ويندوز آخر ، ماذا أفعل؟

 
 باستخدام برنامج FAT32أوال عليك تحويل نظام الملفات الى 

Partition Magic 7. 
 

أقلع الجهاز باستخدام قرص بدء تشغيل للويندوز الذي تود تنصيبه و 
 ، بعد fdisk.com و الملف  sys.comيجب أن يحتوي على الملف 

 :األمرين التالييناإلقالع نفذ 
 

fdisk /mbr ثم :sys a: c  
 

بعد ذلك تستطيع حذف مجلد الويندوز من القرص الصلب و من ثم 
 .تستطيع تنصيب الويندوز اآلخر

 
آيف أستطيع منع ظهور : السؤال مئة و اثنان و أربعون

 و تفيد أن المساحة XPالرسالة التي تظهر في ويندوز 
 ر آافية؟المتبقية على القرص الصلب غي

 
 ثم انقر موافق ، و هناك regeditتشغيل و اآتب >اذهب الى ابدأ

 :اذهب الى 
 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Win
dows\CurrentVersion\Policies\Explorer  

 
قيمة >جديد>من القائمة تحرير(و هناك أنشئ مفتاحا جديدا 

DWORD ( و قم بتسميتهNoLowDiskSpaceChecks أعطه  و
 .1القيمة 
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آيف أستطيع إيقاف التشغيل : السؤال مئة و ثالث و أربعون
 التلقائي لألقراص المضغوطة؟

 
 ثم انقر موافق ، و هناك regeditتشغيل و اآتب >اذهب الى ابدأ

 :اذهب الى 
 

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ 
CurrentControlSet \ Services \ CDRom 

 
 .0 الى 1 من Autorunاح و هناك غير قيمة المفت

 
هل هناك طريقة لتحديد المجلد : السؤال مئة و أربع و أربعون

الذي يتم فيه حفظ ملفات التحديثات التي يتم تحميلها من موقع 
تحديث ويندوز قبل تثبيتها على الجهاز و ذلك آي نتمكن من 

حفظها و إعادة تثبيتها دون الحاجة إلعادة تحميلها من 
 ؟ال االضطرار إلعادة تنصيب الويندوزاإلنترنت في ح

 
 :نعم قم بما يلي

 
من اإلنترنت إآسبلورر اذهب الى ( اذهب الى موقع تحديث ويندوز -1

 . Windows Updateأدوات ثم 
 
 عندما تفتح صفحة موقع التحديث اضغط على الرابط تخصيص -2

Windows Updateو يكون تحت القسم خيارات أخرى  . 
 
خصيص التي ستفتح ضع إشارة أمام إظهار الرابط  من صفحة الت-3

 تحت أنظر أيضا ، ثم انقر فوق حفظ Windows Updateالى نشرة 
 . اإلعدادات

 
:  بعدها سيظهر بند جديد تحت القسم أنظر أيضا و سيكون بعنوان-4

 . Windows Updateنشرة 
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 . Windows Updateنشرة :  انقر على البند السابق ذآره-5
 
ر خيار للبحث عن التحديث وفقا لبرامج تشغيل األجهزة أو  سيظه-6

وفقا لنظام التشغيل، اختار البحث وفقا للنظام أو وفقا لبرامج التشغيل 
 . عند الحاجة لذلك

 
ثم انقر على ) HOME أو PROإما  ( XPومن ثم اختار ويندوز 

 . البحث
 
 الى سلة  حدد التحديثات التي تود تحميلها ثم انقر على اإلنتقال-7

 . التحميل
 
 في الصفحة الجديدة انقر على استعراض لتحديد مكان حفظ ملفات -8

 . إعداد التحديثات ثم انقر على التحميل اآلن
 

 .هذا آل ما في األمر
 

عندما أقوم بنسخ قرص : السؤال مئة و خمس و أربعون
 Windows Mediaصوتي الى القرص الصلب باستخدام 

Playerلصوتية التي يتم حفظها تكون بصيغة  فإن الملفات ا
wma هل هناك طريقة آي أقوم بنسخ الملفات الصوتية ، 

 ؟mp3بصيغة 
 

نعم و لعمل ذلك عليك أوال آتابة األسطر التالية في أي محرر 
 مثال ، و mp3.regنصوص مثل المفكرة و من ثم حفظ الملف باسم 

يتم إضافة محتوى من ثم النقر نقرا مزدوجا على أيقونة هذا الملف آي 
 :هذا الملف الى سجل الويندوز

 
Windows Registry Editor Version 5.00  
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]
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsof

t\MediaPlayer\Settings[ 
 
]

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsof
t\MediaPlayer\Settings\MP3Encoding[ 

 
"LowRate"=dword:0000dac0  
"MediumRate"=dword:0000fa00  
"MediumHighRate"=dword:0001f400  
"HighRate"=dword:0002ee00  
 

 و من قائمة Windows Media Playerبعدها يجب تشغيل برنامج 
البرنامج اذهب الى أدوات ثم خيارات ثم تبويب نسخ موسيقى و اختيار 

mp3. 
 

آيف أستطيع إنشاء قرص : السؤال مئة و ست و أربعون
 على أن يكون ذاتي اإلقالع XP لويندوز مضغوط

)Bootable(؟ 
 

 Nero Burning ROMسيكون الشرح مبني على استخدام برنامج 
 :لنسخ األقراص المضغوطة آما يلي

 
 ثم موافق و هناك اذهب regeditتشغيل ثم اآتب > اذهب الى ابدأ-1

 :الى 
 

HKEY_CURRENT_USER\Software\ahead\Nero - 
Burning ROM\General 

 
 0 الى 1 من AddISOFileVersionو هناك قم بتغيير قيمة المفتاح 

 .و من ثم أغلق محرر سجل النظام و أعد تشغيل الجهاز
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 : حمل الملف الصغير التالي-2
 

http://mypage.ayna.com/walidouda/xpboot.img 
 
 و قم بإغالق المرشد Nero Burning ROM شغل برنامج -3

 .File>New و من ثم اذهب الى التلقائي للتسجيل
 
 )CD-ROM (Boot اختر CD من أنواع -4
 
 و هناك BOOT في الجهة اليمنى من نافذة البرنامج سيظهر قسم -5

 و من Source of Boot Image Data و اجعله image fileاختر 
 حدد موقع الملف السابق الذي قمت بتحميله Browseاإلستعراض 

)xpboot.img.( 
 
 NO EMULATION ثم Enable Expert Settings  اختر-6

 MICROSOFT فيجب أن تكون Boot Messageأما 
CORPORATION أما Load Segment 07 فاترآهC0 و غير 

Number of Loaded Sectors 4 الى. 
 
 الكلمة Volume Label و اآتب في LABEL اختر القسم -7

WXPVOL_EN أما في Publisher و Data Preparerتب  فاآ
MICROSOFT_CORPORATION.  

 
 Finalize CD و Write فضع إشارة أمام BURN أما في قسم -8

 .Write Method - Disc-At-Onceو آذلك 
 
 : فتأآد من المعلومات التاليةISO أما في قسم -9
 

ISO level 1, Mode 1, ISO 9660, Joliet  
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يندوز التي  في الزاوية اليمنى و أضف ملفات الوNew انقر على -10
 <File أو من القائمة Write CDستنسخها و عند اإلنتهاء انقر على 

Write CD. 
 
 ستظهر نافذة فيها ملخص لما قمت باختياره و بعدها اختر -11

Write للبدء في تسجبل القرص المضغوط لويندوز XP ذاتي 
 .اإلقالع

 
أحيانا عند حدوث مشكلة ما في : السؤال مئة و سبع و أربعون

لويندوز ، فإن الويندوز يعيد التشغيل تلقائيا ، هل هناك ا
طريقة لمنعه من إعادة التشغيل تلقائيا و التعرف على سبب 

 المشكلة؟
 

النظام ثم تبويب خيارات متقدمة ثم انقر >نعم، اذهب الى لوحة التحكم
على اإلعدادات تحت قسم بدء التشغيل و االسترداد و هناك و تحت 

أزل اإلشارة عن إعادة التشغيل تلقائيا، أما للتعرف قسم فشل النظام 
 ثم eventvwrتشغيل و اآتب >على سبب المشكلة فاذهب الى ابدأ

 .موافق
 

عند محاولة دخولي الى : السؤال مئة و ثمان و أربعون
الجهاز أحصل على هذه الرسالة  التي تمنعني من استخدام 

 :الجهاز 
 

Your account is configured to prevent you 
from using this computer 

 :أو 
 ما الحل؟ .حسابك يمنعك من استخدام هذا الكمبيوتر

 
 .Safe Mode من نمط األمان Administratorيجب الدخول آـ 
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 و هناك اذهب الى secpol.mscتشغيل و اآتب >ثم اذهب الى ابدأ
د أنك تعيين حقوق المستخدم ثم التأآ>النهج المحلية>إعدادات األمان
تسجيل الدخول محليا و أنك غير مضاف الى : مضاف الى النهج

 .رفض تسجيل الدخول محليا: النهج
 

هل هناك طريقة إلعادة : السؤال مئة و تسع و أربعون
 تنصيب إنترنت إآسبلورر عند حدوث مشكلة فيه؟

 
 :تشغيل و اآتب >نعم اذهب الى ابدأ

 
rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection 
DefaultInstall 132 C:\windows\inf\ie.inf 

 
 . لديكXP بما يتفق مع مسار ويندوز C:\windowsمع تغيير 

 
آيف يمكنني تحرير مساحة إضافية : السؤال مئة و خمسون

 Restore Pointsعلى القرص بإزالة آافة نقاط االستعادة 
 ما عدا نقطة االستعادة األخيرة؟

 
تنظيف >أدوات النظام>البرامج الملحقة>مجآافة البرا>اذهب الى ابدأ

القرص ثم تبويب خيارات إضافية و من ثم انقر على تنظيف تحت قسم 
 .استعادة النظام

 
 و XPخالل تنصيب ويندوز : السؤال مئة و واحد و خمسون

بعد إعادة التشغيل لم يتعرف الويندوز على محرك األقراص 
 الحل؟المضغوطة و لم يستطع إآمال اإلعداد، ما 

 
أعد تنصيب الويندوز باستخدام هذا األمر من داخل الويندوز الذي تريد 

 : عليه XPتنصيب 
 
  d:\i386\winnt32 /s:d:\i386 /makelocalsource 
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 . بالمسار المناسب لمحرك األقراص المضغوطةd:\i386مع استبدال 

 
هل هناك طريقة لحل مشاآل : السؤال مئة و اثنان و خمسون

 و لكن دون 91 آما ذآر في السؤال رقم XPندوز إقالع وي
الحاجة الستخدام قرص إقالع الويندوز في آل مرة تحدث 

 Recovery Consoleفيها مشكلة، أي أنني أريد أن أشغل 
 من القرص الصلب، آيف أقوم بذلك؟

 
 في محرك األقراص ثم اذهب XPضع القرص المضغوط لويندوز 

 :لتاليتشغيل و اآتب األمر ا>الى ابدأ
 

d:\i386\winnt32.exe /cmdcons  
 

 . برمز محرك األقراص المضغوطةdمع استبدال 
 

 الى خيارات Recovery Consoleيقوم األمر السابق بإضافة خيار 
قائمة أنظمة التشغيل عند بدء تشغيل الجهاز و هذا الخيار مفيد لحل 
وز مشاآل الويندوز دون الحاجة الستخدام القرص المضغوط لويند

XP. 
 

ما هي األوامر التي يمكن : السؤال مئة و ثالث و خمسون
 Recovery Consoleاستخدامها مع وحدة تحكم االسترداد 

 ؟
 

Attrib : تغيير سمات الملف أو الدليل. 
 

Batch : تنفيذ األوامر المعينة في الملف النصي. 
 

Bootcfg :  تكوين ملف التمهيد)boot.ini (واسترداده. 
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ChDir (Cd) : عرض اسم الدليل الحالي أو تغيير الدليل الحالي. 
 

Chkdsk : فحص القرص وعرض تقرير عن حالته. 
 

Cls : مسح الشاشة. 
 

Copy: نسخ ملف واحد إلى موقع آخر. 
 

Delete ) Del: (حذف ملف واحد أو أآثر. 
 

Dir : عرض قائمة بالملفات والدالئل الفرعية في دليل ما. 
 

Disable : دمة النظام أو برنامج تشغيل الجهازتعطيل خ. 
 

Diskpart : إدارة األقسام على محرآات األقراص الثابتة. 
 

Enable :  بدء تشغيل أو تمكين خدمة النظام أو برنامج تشغيل
 .الجهاز

 
Exit : إنهاء وحدة تحكم االسترداد وإعادة تشغيل الكمبيوتر. 

 
Expand: استخراج ملف من ملف مضغوط. 

 
Fixboot  : يستخدم (آتابة قطاع جزء تمهيد جديد على الجزء المحدد

 ).في حال فشل إقالع الويندوز
 

Fixmbr :  يستخدم في (إصالح سجل التمهيد الرئيسي للقرص المعّين
 ).حال فشل إقالع الويندوز

 
Format : تهيئة القرص. 

 
Help :  عرض قائمة باألوامر التي يمكنك استخدامها في وحدة تحكم
 .رداداالست
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Listsvc : سرد الخدمات وبرامج التشغيل المتوفرة على الكمبيوتر. 

 
Logon :  تسجيل الدخول إلى تثبيتWindows. 

 
Map : عرض تعيينات األحرف لمحرآات األقراص. 

 
Mkdir  )Md : (إنشاء دليل ما. 

 
More : عرض ملف نصي. 

 
Net Use : وصل مشارآة شبكة بحرف محرك أقراص. 

 
Rename  )Ren : (إعادة تسمية ملف واحد. 

 
Rmdir  )Rd : (حذف دليل ما. 

 
Set : عرض متغيرات البيئة وتعيينها. 

 
Systemroot :  تعيين الدليل الحالي إلى دليلSystemroot للنظام 

 .الذي قمت بتسجيل الدخول إليه حاليًا
 

Type : عرض ملف نصي. 
 

وصول الى هل هناك طريقة لل: السؤال مئة و أربع و خمسون
 Recoveryمجلدات أخرى غير مجلد الويندوز من خالل 

Console؟  
 

نعم يوجد و لكن البد من إعداد ذلك أوال من خالل الدخول الى 
نهج األمان >أدوات إدارية>الويندوز و الذهاب الى لوحة التحكم

خيارات األمان و من ثم انقر >المحلي و هناك اذهب الى النهج المحلية
 :ا على النهجنقرا مزدوج
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Recovery console: Allow floppy copy and access to 

all drives and folders 
 

 .و هناك اختر تمكين ثم موافق
 

 Recoveryاآلن عليك الخروج من الويندوز و الدخول الى 
consoleو من ثم إعطاء األمر التالي : 

 
 SET AllowAllPaths = TRUE 
 

 .ة في القرص و الولوج الى أي مجلد تريد اآلن تستطيع التنقل بحري
 

 بحفظ XPال يقوم ويندوز : السؤال مئة و خمس و خمسون
 آلمة المرور التصال اإلنترنت ، ما العمل لحل هذه المشكلة؟

 
ثم انقر بالزر األيمن للفأرة على أيقونة > االتصال بـ>اذهب الى ابدأ

و اختر نموذجي اإلتصال و اختر خصائص ثم توجه الى تبويب األمان 
 .و السماح بكلمة مرور غير مؤمنة ثم انقر على موافق

 
ما هي طريقة تفعيل أو تعطيل : السؤال مئة و ست و خمسون

 خاصية حفظ آلمات السر لمواقع اإلنترنت المختلفة؟
 

خيارات إنترنت ثم تبويب >من اإلنترنت اآسبلورر اذهب الى أدوات 
ناك و من قائمة اإلعدادات أمان ثم انقر على مستوى مخصص، و ه

استمرارية بيانات المستخدم و تستطيع اختيار تمكين أو : ستجد الخيار 
 .تعطيل هذه الخاصية
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هل هناك طريقة لمعرفة المدة : السؤال مئة و سبع و خمسون
 الزمنية المنقضية منذ تشغيل الجهاز؟

 
 ثم موافق ثم اآتب cmdتشغيل ثم اآتب >نعم اذهب الى ابدأ

systeminfo ثم اضغط على Enter و ستجد مجموعة من 
 آما تستطيع معرفة System Up Timeالمعلومات من ضمنها 
 .تاريخ تنصيبك للويندوز

 
آيف أستطيع تمكين أو تعطيل : السؤال مئة و ثمان و خمسون

خاصية المطالبة بكلمة مرور الويندوز عند استعادة الكمبيوتر 
 ؟Standbyمن وضع االستعداد 

 
خيارات الطاقة ثم تبويب خيارات متقدمة و >اذهب الى لوحة التحكم

 .هناك ستجد خيار المطالبة بكلمة المرور
 

ما هي آلمة المرور : السؤال مئة و تسع و خمسون
 Windows XP في Administratorاإلفتراضية لحساب 
Home Editionو متى قد أحتاجها؟  

 
في النسخة المنزلية من ويندوز آلمة المرور االفتراضية تكون فارغة 

XP لهذا إن طلب منك إدخال آلمة مرور عند محاولتك إلصالح 
 فال تدخل أي شيء و اترك Recovery Consoleالويندوز باستخدام 

 .خانة آلمة المرور فارغة
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 Windows XP Homeلدي : السؤال مئة و ستون
Edition و قد قمت بالخطأ بحذف جميع حسابات 

ستخدمين، و اآلن ال أستطيع الدخول الى الويندوز حتى الم
 الذي ال يحذف ، ما Administratorباستخدام حساب 

 الحل؟
 

 ال يستطيعون الدخول Windows XP Home Editionمستخدمي 
 إال من خالل نمط Administratorالى الويندوز باستخدام حساب 

Safe Modeابات جديدة  فقط ، و بعد الدخول ممكن أن تنشيئ حس
 .حسابات المستخدمين>من لوحة التحكم

 
هل هناك طريقة لتغيير اإلسم : السؤال مئة و واحد و ستون

 و ذلك لمنع الهاآرز أو تصعيب Administratorلحساب 
 Administratorمهمتهم في اختراق الجهاز ، حيث أن اسم 

 معروف للجميع و يبقى على المخترق معرفة آلمة السر؟
 

 و هناك secpol.mscتشغيل و اآتب >، اذهب الى ابدأنعم ممكن
خيارات األمان و هناك انقر نقرا مزدوجا >اذهب الى النهج المحلية

 : على النهج 
 

  Administratorإعادة تسمية حساب :الحسابات
 

 .و هناك اآتب اإلسم الجديد ثم انقر موافق
 

 و ال أستطيع تشغيل التعليمات: السؤال مئة و اثنان وستون
 الدعم في الويندوز ، ما الحل؟

 
 . لفتح إدارة المهامCtrl+Shift+Esc اضغط -1
 
 . انقر على تبويب العمليات-2
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 و انقر على إنهاء العملية و Helpctr.exe حدد أي عملية لها اسم -3
 .آرر هذا األمر الى أن تزيل جميع العمليات المكررة بهذا اإلسم

 
خدمات و هناك انقر بالزر >داريةأدوات إ> اذهب لوحة التحكم-4

 و اختر إعادة Help And Supportاأليمن للفأرة على خدمة 
 .التشغيل

 
 .اآلن يمكنك تشغيل التعليمات و الدعم بدون مشاآل إن شاء اهللا

 
 System File(ما هو: السؤال مئة و ثالث و ستون

Checker (sfcو آيف يعمل؟  
 

وامر أو من خالل األمر تشغيل يستخدم هذا األمر من خالل موجه األ
و يقوم بمسح إصدارات آافة ملفات النظام المحمية ) تشغيل>ابدأ(

 .والتحقق منها بعد إعادة تشغيل الكمبيوتر
 

 بناء الجملة
sfc [ /scannow ] [ /scanonce ] [ /scanboot ] [ /revert ] 

[ /purgecache ] [ /cachesize=x [ 
 

 :المعلمات
 

 /scannow   
 
 . فحص آافة ملفات النظام المحمية مباشرًةت
 

 /scanonce   
 

 . تفحص آافة ملفات النظام المحمية مرة واحدة
 

 /scanboot   
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تفحص آافة ملفات النظام المحمية في آل مرة تتم فيها إعادة تشغيل 
 . الكمبيوتر

 
 /revert   

 
 . إرجاع المسح إلى العملية االفتراضية له

 
 /purgecache   

 
 Windows File Protectionأفرغ وحدة التخزين المؤقت لملف 

 . وتفحص آافة ملفات النظام المحمية مباشرًة
 

 /cachesize=x   
 

 Windowsتعيين الحجم، بالميغا بايت، لوحدة التخزين المؤقت لملف 
File Protection . 

 
 /?   
 

 . عرض التعليمات في موجه األوامر
 
 

 :مالحظات
 
يكون قد تم تسجيل دخولك آعضو من المجموعة  يجب أن -1

Administrators لتشغيل sfc . 
 
 ملفًا محميًا قد تمت الكتابة فوقه، فإنه يسترد sfc إذا اآتشف -2

اإلصدار الصحيح من الملف من المجلد 
 %systemroot% \system32\dllcache ثم يستبدل الملف غير ،

 . الصحيح
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 systemroot% \system32\dllcache%  إذا أصبح المجلد -3
 sfc /scannow ،sfcمعطوبًا أو غير قابًال لالستخدام، استخدم 

/scanonce أو ،sfc /scanboot إلصالح محتويات المجلد 
Dllcache. 

 
آيف يمكن فحص و إصالح : السؤال مئة و أربع و ستون

 ؟Chkdskاألخطاء في القرص الصلب باستخدام األمر 
 

ويعرض تقرير حالة عن قرص يستند إلى نظام  Chkdskينشئ األمر 
.  أيضًا األخطاء على القرص وُيصلحهاChkdskيسرد . الملفات

 حالة القرص في محرك chkdskيعرض ، باستخدامه بدون معلمات
تشغيل و اآتب >ابدأ(األقراص الحالي و يتم تشغيله من موجه األوامر 

cmdثم موافق ( 
 

 :بناء الجملة
 

 chkdsk [volume:][[Path] FileName]   [/f]   [/v]   [/r]   [/x]  
 [/i]   [/c]   [/l[:size]]  

 
 :المعلمات

 
 volume:   

 
أو اسم ، أو نقط تحميل، )متبوعًا بنقطتين(تعيين حرف محرك القرص 

 . وحدة تخزين
 

 [Path] FileName   
 

 chkdskتعيين موقع واسم ملف ما أو مجموعة الملفات التي تريد من
) ؟و* ، مثل(يمكنك استخدام أحرف البدل . ن يتحقق من التجزئة فيهاأ

 . لتعيين عدة ملفات
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 /f  
 

. يجب أن يكون القرص مؤمنًا. ُتصلح األخطاء الموجودة على القرص
فتظهر رسالة تسألك ،  تأمين محرك األقراصchkdskإذا تعذر على 

ي يجري فيها إذا آنت تريد فحص محرك األقراص في المرة التالية الت
 . إعادة تشغيل الكمبيوتر

 
 /v  
 

 . تعرض اسم آل ملف في آل دليل حالما يتم فحص القرص
 
 /r  
 

يجب . تعّين موقع القطاعات التالفة ويسترد المعلومات القابلة للقراءة
 . أن يكون القرص مؤمنًا

 
 /x  
 

، ُتجبر وحدة التخزين على إلغاء التحميل أوًال.  فقطNTFSُتستخدم مع 
آافة التعامالت المفتوحة إلى محرك األقراص يجري . عند الضرورة

 . f/  أيضًا وظيفة x/ تتضمن . إلغاؤها
 
 /i  
 

ُتجري عملية تحقق أقل قوة إلدخاالت .  فقطNTFSُتستخدم مع 
 . chkdskالفهرس، مما يؤدي إلى إنقاص مقدار الوقت الالزم لتشغيل 

 
 /c  
 

ى عملية التحقق من الدورات ضمن يتخط.  فقطNTFSُتستخدم مع 
بنية المجلد، مما يؤدي إلى إنقاص مقدار الزمن الالزم لتشغيل 

chkdsk . 
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 /l[:size]   
 

تغّير حجم ملف السجل إلى الحجم الذي .  فقطNTFSُتستخدم مع 
 .  الحجم الحاليl/ تعرض ، إذا أهمات معلمة الحجم. تكتبه

 
 /?  
 

 . امرتعرض التعليمات في موجه األو
 
 

 :مالحظات
 

  :chkdskتشغيل 
 

يجب أن تكون عضوًا في ،  على قرص ثابتchkdskلتشغيل 
 .Administratorsالمجموعة 

 
 :التحقق من محرك أقراص مؤمن عند إعادة التشغيل

  
فال يمكنك ترك ملفات ،  أن ُيصّحح أخطاء القرصchkdskإذا أردت 

فستظهر ، ات مفتوحةإذا آان هناك ملف. مفتوحة على محرك األقراص
 :رسالة الخطأ التالية

 
Chkdsk cannot run because the volume is in use by 

another process. Would you like to schedule this 
volume to be checked the next time the system 

restarts? (Y/N 
 

يها إذا اخترت فحص محرك األقراص في المرة التالية التي يجري ف
 يفحص محرك األقراص chkdskفإن ، إعادة تشغيل الكمبيوتر

إذا آان قسم . وُيصلح األخطاء تلقائيًا عند إعادة تشغيل الكمبيوتر
 ُيعيد تشغيل الكمبيوتر chkdskفإن ، محرك األقراص هو قسم جذري

 .تلقائيًا بعد فحصه لمحرك األقراص
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 :اإلعالم عن أخطاء القرص 

 
القرص واستخدام القرص ألنظمة الملفات  مساحة Chkdskيفحص 

 Chkdskُيوّفر . NTFSو) FAT(جدول تخصيص الملفات 
يبين تقرير الحالة . معلومات خاصة بكل نظام ملفات في تقرير حالة
 chkdskإذا شّغلت . األخطاء التي تم العثور عليها في نظام الملفات

طاًء وهمية فقد يعطي أخ،  على قسم نشطf/ بدون خيار سطر األوامر 
 chkdskيجب عليك استخدام . ألنه ال يستطيع تأمين محرك األقراص

 .من وقٍت آلخر على آل قرص لفحص األخطاء عليه
 

 :إصالح أخطاء القرص 
 

 أخطاء القرص فقط عند تعيين خيار سطر األوامر Chkdskُيصلح 
 /f . يجب أن يكونChkdsk قادرًا على تأمين محرك األقراص 

بما أن عمليات اإلصالح عادًة تغّير جدول . طاءلتصحيح األخ
ُيرسل ، تخصيص الملفات للقرص وتسبب أحيانًا فقدان البيانات

chkdskرسالة تأآيد مشابهة لما يلي : 
 
 
 lost allocation units found in 3 chains 10 
 

Convert lost chains to files؟ 
 

سلة مفقودة في  بحفظ آل سلWindowsيقوم ، Yإذا ضغطت المفتاح 
عند انتهاء . Filennnn.chkالدليل الجذر آملف له اسم وفق التنسيق 

chkdsk ،  يمكنك التحقق من هذه الملفات إن آانت تحتوي على
 Windowsُيصلح ، Nإذا ضغطت المفتاح . بيانات أنت بحاجة لها

 .ولكن ال يحفظ محتويات وحدات التخصيص المفقودة، القرص
 

 رسالة إذا chkdskفسُيرسل ، f/ ار سطر األوامر إذا لم تستخدم خي
 .ولكنه ال ُيصلح أية أخطاء، وجد ملفًا بحاجة إلصالح
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، على سبيل المثال( على قرص آبير جدًا chkdsk /fإذا استخدمت 
على (أو على قرص فيه عدد آبير جدًا من الملفات )  جيجا بايت70

 وقتًا طويًال chkdsk فقد يستغرق، )ماليين من الملفات، سبيل المثال
لن يكون الكمبيوتر متوفرًا . إلتمام عمله) عدة أيام، على سبيل المثال(

 . ال يتخلى عن التحكم إال بعد أن ينتهيchkdskخالل هذا الوقت ألن 
 

  :FATالتحقق من قرص تمت تهيئته وفق النظام 
 

 لقرص مهّيأ وفق chkdsk تقارير الحالة لألمر Windowsيعرض 
 : وفق التنسيق التاليFAT النظام

 
Volume Serial Number is B1AF-AFBF 

 
 72214528 bytes total disk space 

 
 73728 bytes in 3 hidden files 

 
 30720 bytes in 12 directories  

 
 11493376 bytes in 386 user files 

 
 61440 bytes in bad sectors 

 
 60555264 bytes available on disk 

 
 2048 bytes in each allocation unit 

 
 35261 total allocation units on disk 

 
 29568 available allocation units on disk  

 
  :NTFSالتحقق من قرص تمت تهيئته وفق النظام 
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 لقرص مهّيأ وفق chkdsk تقارير الحالة لألمر Windowsيعرض 
 : وفق التنسيق التاليNTFSالنظام 

 
 The type of the file system is NTFS.  

 
 CHKDSK is verifying files...  

 
 File verification completed.  

 
 CHKDSK is verifying indexes...  

 
 Index verification completed.  

 
 CHKDSK is verifying security descriptors...  

 
 Security descriptor verification completed.  

 
 12372 kilobytes total disk space.  

 
 3 kilobytes in 1 user files.  

 
 2 kilobytes in 1 indexes.  

 
 4217 kilobytes in use by the system.  

 
 8150 kilobytes available on disk.  

 
 512 bytes in each allocation unit.  

 
 24745 total allocation units on disk.  

 
 16301 allocation units available on disk.  
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 رسالة خطأ إذا chkdskُيرسل ، f/ في حال تعيين خيار سطر األوامر 
في حال عدم تعيين خيار . تم العثور على ملفات مفتوحة على القرص

 عن وحدات chkdskفقد ُيعلم ،  ويوجد ملفات مفتوحةf/ سطر األوامر 
يمكن أن يحدث هذا في حال لم يتم . القرصالتخصيص المفقودة على 

إذا أعلم . تسجيل الملفات المفتوحة بعد في جدول تخصيص الملفات
chkdskفيجب إصالح ،  عن فقدان عدد آبير من وحدات التخصيص
 .القرص

 
 

 للبحث عن أخطاء القرص الفعلية في r/استخدم خيار سطر األوامر 
استرداد الملفات للحصول على معلومات حول . نظام الملفات

 .راجع السؤال التالي، recoverالمعطوبة فعليًا بواسطة 
  

 وذلك بوضع chkdskيتم اإلعالم عن القطاعات التالفة بواسطة 
عالمة عليها على أنها تالفة عند ما يجري تحضير القرص ألول مرة 

 .وهي ال تشكل أي خطر. للعملية
 

 . بعد انتهائهchkdskفيما يلي رموز اإلنهاء التي ُيعلم عنها 
 
 
 .    لم يتم العثور على أخطاء0
 
 .  تم العثور على أخطاء وجرى إصالحها1
 
 تم إنجاز تنظيف القرص، آتجميع للبيانات المهملة، أو أنه لم يتم 2

 .  f/ إنجاز التنظيف بسبب عدم تعيين 
 
 تعذر التحقق من القرص، أو تعذر إصالح األخطاء، أو تعذر 3

 .  f/ ء بسبب عدم تعيين إصالح األخطا
 

 :أمثلة
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 وجعل Dإذا أردت التحقق من القرص الموجود في محرك األقراص 
Windowsاآتب،  يعمل على إصالح األخطاء: 

 
chkdsk d: /f  

 
وينتهي .  مؤقتًا ويعرض رسائلchkdskيتوقف ، إذا واجه أخطاًء

Chkdskلفات ال يمكنك فتح أية م.  بإظهار تقرير يبّين حالة القرص
 . من العملchkdskعلى محرك األقراص المحدد حتى ينتهي 

 
 في الدليل FATللتحقق من آافة الملفات على قرص مهيأ بالنظام 

 :الحالي اآتب
 

 chkdsk *.*  
 

آيف يمكن استرداد المعلومات : السؤال مئة و خمس و ستون
 القابلة للقراءة من قرص سيء أو من قرص تالف؟

 
ت القابلة للقراءة من قرص سيء أو من قرص تالف السترداد المعلوما

 . من موجه األوامرrecoverاستخدم األمر 
 

 :بناء الجملة
 

recover [Drive:][Path] FileName 
 

 :المعلمات
 
]Drive:][Path] FileName  
 

 . تعيين موقع واسم الملف الذي تريد استرداده
 

 /?   
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 . تعرض التعليمات لدى موجه األوامر
 
 :حظاتمال

 
 بقراءة الملف قطاعًا قطاعًا ويقوم باسترداد recoverيقوم األمر 

 . ويتم فقدان البيانات في المقاطع السيئة. البيانات من القطاعات الجيدة
 

عليك تعيين . recover مع األمر  )؟و (*  ال يمكنك استخدام البدائل 
 .ملف ما

 
 :إعادة إدخال البيانات المفقودة

 
فة البيانات في القطاعات السيئة عند استرداد ملف ما، بسبب فقدان آا

يمكنك استخدام هذه الطريقة . عليك استرداد الملفات آل على حدى
 . لتحرير آل ملف وإعادة إدخال المعلومات المفقودة بعد استرداد الملف

 
 :استرداد القطاعات التالفة

 
يمها على أنها  تم تعلchkdskإن المقاطع التي تم اإلعالم عنها من قبل 

"bad "وال تشكل أي خطر، . عند تجهيز القرص للمرة األولى للعمل
 .  عليهمrecoverوال يؤثر 

 
 :األمثلة

 
في محرك األقراص / Fiction في الدليل Story.txtالسترداد الملف 

:Dاآتب ،: 
 

recover d:\fiction\story.txt 
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 البرنامج  ما هوXPفي ويندوز : السؤال مئة و ست و ستون
 في اإلصدارات السابقة للويندوز ، FDISKالمقابل لبرنامج 

للمستخدمين (و آيف يعمل و ما هي األوامر المصاحبة له؟ 
 )المتقدمين فقط

 
 و بدال منه يمكن XP غير متوفر في ويندوز FDISKالبرنامج 

 .DiskPartاستخدام البرنامج 
 

نصي وهو يمّكنك  هو مترجم أوامر من النمط الDiskPart.exeإن 
) أو وحدات التخزين، أو األقسام، األقراص(من إدارة الكائنات 

قبل أن . باستخدام برامج نصية أو بإدخال مباشر من موجه األوامر
أو ، أو قسم،  على قرصDiskPart.exeتتمكن من استخدام أوامر 

يجب عليك أوًال سرد ثم تحديد الكائن لوضع الترآيز ، وحدة تخزين
 DiskPart.exeفإن أوامر ، ندما يكون الترآيز على آائن ما ع. عليه

 .التي تكتبها ُتطّبق على ذلك الكائن
 

يمكنك سرد الكائنات المتوفرة وتحديد رقم عنصر أو حرف محرك 
 listو، list volumeو، list diskأقراص باستخدام األوامر 

partition . تعرض األوامرlist diskو list volume آافة 
 listاألمر ، ولكن. قراص ووحدات التخزين في الكمبيوتراأل

partitionعند .  يعرض فقط األقسام على القرص الذي عليه الترآيز
إلى جانب الكائن الذي (*) تظهر عالمة النجمة ، listاستخدام أوامر 
يتم تحديد الكائن عن طريق رقمه أو حرف محرك . عليه الترآيز
أو ، volume 3أو ، partition 1أو ، disk 0مثل ، األقراص

volume C. 
 

يبقى الترآيز على ذلك الكائن إلى أن ُتحدّد آائنًا ، عند تحديد آائن
وحددت ، disk 0إذا ُعّين الترآيز على ، على سبيل المثال. مختلفًا

volume 8 على disk 2 ، فسينزاح الترآيز منdisk 0 إلى disk 
2, volume 8 .على سبيل المثال. رآيز تلقائيًاُتغّير بعض األوامر الت ،

 .ينتقل الترآيز إليه تلقائيًا، عند إنشاء قسم جديد
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إذا آان الترآيز . يمكنك إعطاء الترآيز إلى قسم على القرص المحّدد
هي أيضًا ) إن وجدت(فإن وحدة التخزين المتعلقة به ، على قسم ما
كون الترآيز ي، عندما يكون الترآيز على وحدة تخزين. عليها الترآيز

أيضًا على القرص والقسم المتعلقان بها وذلك إذا تم تخطيط وحدة 
عندئٍذ سيتم ، إذا لم تكن هذه هي الحالة. التخزين إلى قسم معّين واحد

 .فقدان الترآيز على القرص والقسم
 

 :DiskPartأوامر 
 

 active: األمر
 

على ) active(يقوم بوضع عالمة نشط ، على األقراص اساسية
اإلخراج األساسي /هذا ُيعلم نظام اإلدخال. األقسام التي عليها الترآيز

)BIOS ( أو واجهة البرامج الثابتة القابلة للتوسع)EFI ( بأن القسم أو
 .وحدة التخزين هما قسم نظام أو وحدة تخزين نظام صالحان

 
في أجهزة الكمبيوتر ذات )EFI(واجهة البرامج الثابتة القابلة للتوسع (
، هي الحد المشترك بين البرامج، Intel Itaniumعالجات الم

تعرف واجهة البرامج الثابتة القابلة للتوسع . واألجهزة، ونظام التشغيل
)EFI ( نمطًا جديدًا لألقسام يدعىGPT)  جدول أقسامGUID .(

 لنفس أغراض Itanium في أجهزة آمبيوتر مستندة إلى EFIتستخدم 
ولكنها . x86ة الكمبيوتر المستندة إلى  الموجود في أجهزBIOSنظام 

تملك إمكانيات موّسعة توفر طريقة ثابتة لبدء تشغيل أي نظام تشغيل 
 الخاصة باألجهزة EFIمتوافق وطريقة سهلة إلضافة برامج التشغيل 

 .)الجديدة القابلة للتمهيد وذلك دون الحاجة إلى تحديث برامج الكمبيوتر
 

 . يوضع عليها عالمة نشطاألقسام فقط هي التي يمكن أن
 

 : هام
 

 فقط من قدرة القسم على احتواء ملفات بدء تشغيل DiskPartيتحقق 
إذا وضعت .  محتويات القسمDiskPartال يفحص . نظام التشغيل

على قسم عن طريق الخطأ ولم يكن هذا القسم " active"عالمة 
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وتر لديك فلن يبدأ الكمبي، يحتوي على ملفات بدء تشغيل نظام التشغيل
 . بالتشغيل
 .active: بناء الجملة

 
 add disk: األمر

 
إجراء نسخ متطابق لما يسمى وحدة تخزين بسيطة عليها الترآيز إلى 

 .القرص المعّين
 
تتكون وحدة التخزين الحيوية من مساحة قرص موجودة على قرص (

ويمكن أن تتألف وحدة التخزين البسيطة من منطقة واحدة . حيوي واحد
ى القرص أو من عدة مناطق على نفس القرص مرتبطة ببعضها عل

ويمكنك توسيع وحدة التخزين البسيطة ضمن القرص نفسه أو . البعض
إذا قمت بتوسيع وحدة التخزين البسيطة عبر . على أقراص إضافية

يمكنك إنشاء وحدات . عدة أقراص، فإنها تصبح وحدة تخزين موزعة
وحدات التخزين البسيطة . لحيويةتخزين بسيطة فقط على األقراص ا

وحدة (ولكن يمكنك إنشاء نسخة مطابقة لها ، ال تتسامح مع الخطأ
 ).تخزين نسخ متطابق

 
 

 : بناء الجملة
 

 add disk=n [noerr]  
 

 :المعلمات
 
n  
 

يمكنك . تعيين القرص المطلوب أن يحتوي على النسخة المطابقة
يجب أن يتضمن . يطة فقطإجراء النسخ الطابق لوحدات التخزين البس

القرص المعّين مساحة غير مخصصة حجمها مساٍو على األقل لحجم 
 . وحدة التخزين البسيطة التي تريد إجراء نسخ مطابق لها
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noerr  
 

يقوم بتعيين أن يتابع ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط
DiskPartبدون المعلمة . معالجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث 

noerr ، يسبب الخطأ خروجDiskPartمع رمز خطأ  . 
 

 assign: األمر
 

تعيين حرف محرك أقراص أو نقطة تحميل لوحدة التخزين التي عليها 
فسيتم ، إذا لم يتم تعيين حرف محرك اقراص أو نقطة تحميل. الترآيز

إذا آان حرف محرك . تعيين حرف محرك األقراص التالي المتوفر
 .فسيتولد خطأ، قراص أو نقطة التحميل ضمن األستخدام مسبقًااأل
 

يمكن تغيير حرف محرك األقراص المقترن ، assignباستخدام األمر 
 .بمحرك األقراص القابل لإلزالة

 
أو ، ال يمكنك تعيين أحرف محرآات األقراص لوحدات تخزين النظام

 ترحيل أو وحدات التخزين التي تحتوي على ملف، وحدات التمهيد
ال يمكنك تعيين حرف محرك أقراص ، باإلضافة إلى ذلك. الصفحات

 أو أي Original Equipment Manufacturer (OEM(لقسم 
 MSDATA غير قسم  GUID Partition Table  (GPT)قسم 

 .األساسي
 

 :بناء الجملة
 

 assign [{letter=d|mount=Path}] [noerr]  
 

 :المعلمات
 

letter=d  
 

 . ك األقراص الذي تريد تعيينه لوحدة التخزينحرف محر
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mount=Path  
 

 . مسار نقطة التحميل التي تريد تعيينها لوحدة التخزين
 

noerr  
 

يقوم بتعيين أن يتابع ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط
DiskPartبدون المعلمة .  معالجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث

noerr ،سبب الخطأ خروج ُيDiskPartمع رمز خطأ  . 
 

 break disk: األمر
 

فصل وحدة التخزين ذات . ُيطّبق هذا األمر على األقراص الحيوية فقط
. النسخ المتطابق والتي عليها الترآيز إلى وحدتي تخزين بسيطتين

واحدة منهما تحافظ على حرف محرك األقراص وأية نقاط تحميل 
بينما تتلقى وحدة التخزين ، سخ المتطابقلوحدة التخزين ذات الن

البسيطة األخرى الترآيز بحيث يمكنك تعيين حرف محرك أقراص 
 .لها
 

. تتم المحافظة على محتويات آال نصفي النسخ المتطابق، افتراضيًا
، nokeepباستخدام المعلمة . ُيصبح آل نصف وحدة تخزين بسيطة

بق فقط آوحدة تخزين يمكنك المحافظة على نصف واحد للنسخ المتطا
وال . بينما يتم حذف النصف اآلخر وتحويله إلى مساحة حرة، بسيطة

 .تتلقى أي وحدة تخزين الترآيز
 

 :بناء الجملة
 

 break disk=n [nokeep] [noerr]  
 

 :المعلمات
 
n  
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تعيين محرك األقراص الذي يتضمن وحدت التخزين ذات النسخ 
 . المتطابق

 
nokeep  

 
م المحافظة على واحدة فقط من وحدتي التخزين ذات النسخ تعيين أن يت
وُتحذف وحدة التخزين البسيطة األخرى وُتحّول إلى مساحة ؛ المتطابق
 . والتتلقى الترآيز أيًا من وحدتي التخزين وال المساحة الحرة. حرة

 
noerr  

 
تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط

DiskPartبدون . يتابع معالجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث ل
 مع رمز DiskPartيسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 clean: األمر

 
إزالة آافة تنسيقات وحدات التخزين واألقسام من القرص الذي عليه 

فقط ،  master boot record  (MBR)على أقراص . الترآيز
 ومعلومات القطاعات المخفية هي التي تتم MBRمعلومات التقسيم 
،  GUID Partition Table  (GPT)على أقراص . الكتابة فوقها

يتم الكتابة ، Protective MBRبما فيها ، GPTمعلومات التقسيم 
 .ال يوجد معلومات قطاعات مخفية. فوقها

 
 : بناء الجملة

 
 clean [all]  

 
 :المعلمة

 
all  
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األمر الذي ، ار في آل قطاع على القرصتعيين أن يتم وضع أصف
 . يؤدي إلى حذف آافة المعلومات المحتواة على القرص بشكٍل آامل

 
 convert basic: األمر

 
 .تحويل أي قرص حيوي فارغ قرص أساسي

 
 : بناء الجملة

 
 convert basic [noerr]  

 
 :المعلمة

 
noerr  

 
 DiskPartتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط

بدون المعلمة . ليتابع معالجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث
noerr ، يتسبب أي خطأ في خروجDiskPartمع رمز الخطأ  . 

 
 convert dynamic: األمر

 
 .تحويل قرص أساسي إلى قرص حيوي

 
 : بناء الجملة

 
 convert dynamic [noerr]  

 
 : المعلمة

 
noerr  
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 DiskPartتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. رامج النصية فقطلكتابة الب
بدون المعلمة . ليتابع معالجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث

noerr ، يتسبب أي خطأ في خروجDiskPartمع رمز الخطأ  . 
 

 convert gpt: األمر
 

تؤدي إلى تحويل قرص ، Itaniumفي أجهزة الكمبيوتر المستندة إلى 
القطاع  ( master boot record  (MBR)نمط تقسيم أساسي فارغ ب

ويحتوي . األول على قرص ثابت، الذي يبدأ عملية تمهيد الكمبيوتر
MBR على جدول األقسام للقرص ومقدار صغيرة من برنامج قابل 

إلى قرص أساسي بنمط تقسيم .) للتنفيذ يدعى رمز التمهيد الرئيسي
GUID partition table  (GPT) . 

 
 : هام

 
قم بإجراء . GPTيجب أن يكون القرص فارغًا ليتم تحويله إلى قرص 

نسخًا احتياطيًا لبياناتك ثم احذف آافة األقسام أو وحدات التخزين قبل 
 . تحويل القرص

 
 : بناء الجملة

 
 convert gpt [noerr]  

 
 : المعلمة

 
noerr  

 
 DiskPartتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط

بدون المعلمة . ليتابع معالجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث
noerr ، يتسبب أي خطأ في خروجDiskPartمع رمز الخطأ  . 

 
 convert mbr: األمر
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تؤدي إلى تحويل قرص ، Itaniumفي أجهزة الكمبيوتر المستندة إلى 
 إلى  GUID Partition Table  (GPT)أساسي فارغ بنمط تقسيم 

 . master boot record  (MBR)ص أساسي بنمط التقسيم قر
 

 : هام
 

قم . MBRيجب أن يكون القرص فارغًا ليتم تحويله إلى قرص 
بإجراء نسخًا احتياطيًا لبياناتك ثم احذف آافة األقسام أو وحدات 

 . التخزين قبل تحويل القرص
 

 :بناء الجملة
 

 convert mbr [noerr]  
 

 :المعلمة
 

noerr  
 
 DiskPartتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. تابة البرامج النصية فقطلك

بدون المعلمة . ليتابع معالجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث
noerr ، يتسبب أي خطأ في خروجDiskPartمع رمز الخطأ  . 

 
 create partition efi: األمر

 
 نظام تؤدي إلى إنشاء، Itaniumفي أجهزة الكمبيوتر المستندة إلى 

 GUIDعلى قرص ) EFI(تقسيم واجهة البرامج الثابتة القابلة للتوسع 
Partition Table  (GPT)  .ينتقل الترآيز ، بعد أن تم إنشاء القسم

 .إلى القسم الجديد
 

 : بناء الجملة
 

 create partition efi [size=n] [offset=n] [noerr]  
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 : المعلمات
 

size=n  
 

عندئٍذ يتابع القسم إلى أن ، إذا لم ُيعط أي حجم. ايتحجم القسم بالميغا ب
 . تنتهي المساحة الحرة في المنطقة الحالية

 
offset=n  

 
يتم ، إذا لم ُتحّدد اإلزاحة. إزاحة البايت التي عندها سيتم إنشاء القسم

 . وضع القسم في أول قرص حجمه يكفي لحمل القسم
 

noerr  
 

تقوم بتعيين ،  مواجهة أي خطأعند. لكتابة البرامج النصية فقط
DiskPartبدون .  ليتابع معالجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث

 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 create partition extended: األمر

 
ينزاح ، بعد إنشاء القسم. إنشاء فسم موّسع في محرك األقراص الحالي

ُيمكن إنشاء قسم موّسع واحد على . لقائيًا إلى القسم الجديدالترآيز ت
يفشل هذا األمر إذا حاولت إنشاء قسم موّسع ضمن قسم . القرص

يجب أن ُتنشئ قسم موّسع لتتمكن من إنشاء محرآات . موّسع آخر
 .أقراص منطقية

 
 

 :بناء الجملة
 

 create partition extended [size=n] [offset=n] [noerr]  
 

 :المعلمات
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size=n  

 
عندئٍذ سيتابع القسم ، إذا لم ُيعط الحجم. حجم القسم الموّسع بالميغا بايت

ُيعطى الحجم بعدد من . حتى انتهاء المساحة الحرة في المنطقة
على سبيل . وُيقرب الحجم إلى أقرب حد مكّون إلسطوانة. اإلسطوانات

 تقريب حجم القسم فسيتم،  ميغا بايت500في حال تعيين حجم ، المثال
 .  ميغا بايت504إلى 

 
offset=n  

 
مقدار .  فقط master boot record  (MBR)ُتطّبق على أقراص 

في حال عدم . اإلزاحة بالبايت التي يتم عندها إنشاء القسم الموّسع
. سيبدأ القسم من بداية أول مساحة حرة على القرص، إعطاء أي إزاحة

ُتقّرب اإلزاحة إلى أقرب حد . واناتُتعطى اإلزاحة بعدد من اإلسط
 27في حال تعيين قيمة اإلزاحة ، على سبيل المثال. ُمكّون إلسطوانة

يتم تقريب اإلزاحة إلى ،  ميغا بايت8ميغابايت وحجم اإلسطوانة هو 
 . ميغا بايت24

  
noerr  

 
تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط

DiskPartبدون .  معالجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث ليتابع
 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 create partition logical: األمر

 
، بعد إنشاء القسم. إنشاء محرك أقراص منطقي في القسم الموّسع

 .ينزاح الترآيز تلقائيًا إلى محرك األقراص المنطقي الجديد
 
 :ناء الجملةب
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 create partition logical [size=n] [offset=n] [noerr]  
 

 :المعلمات
 

size=n  
 

عندئٍذ ، إذا لم ُيحّدد الحجم. حجم محرك األقراص المنطقي بالميغا بايت
 . ُيتابع القسم إلى أن تنتهي المساحة الحرة في المنطقة الحالية

 
offset=n  

 
وهي .  فقط master boot record  (MBR)ُتطّبق على أقراص 

ُتعطى . مقدار اإلزاحة التي يتم عندها إنشاء محرك األقراص المنطقي
أنه يتم تقريب اإلزاحة إلى ، وهذا يعني(اإلزاحة بعدد من اإلسطوانات 

). أقرب عدد تام من اإلسطوانات مهما آان حجم اإلسطوانة المستخدمة
 القسم في أول قرص فيه عندئٍذ يتم وضع، في حال عدم تحديد اإلزاحة
يكون حجم القسم على األقل هو نفسه . ما يكفي من الحجم الحتوائه

إذا حّددت حجم لمحرك األقراص . size=nالحجم المحّدد في 
 . فيجب أن يكون أصغر من حجم القسم الموّسع، المنطقي

 
noerr  

 
تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط

DiskPartبدون .  ليتابع معالجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث
 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 create partition msr: األمر

 
تؤدي إلى إنشاء قسم ، Itaniumفي أجهزة الكمبيوتر المستندة إلى 

Microsoft Reserved  (MSR)  على قرص GUID Partition 
Table  (GPT) . 
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 : تحذير
 

ألن . create partition msrيجب االنتباه جيدًا عند استخدام األمر 
وقد يؤدي إنشاء أقسام ،  تتطلب تخطيطًا خاصًا للقسمGPTأقراص 

Microsoft reservedعلى .  أن ُيصبح القرص غير قابل للقراءة
 Windows XP 64-Bit التي تستخدم لبدء تشغيل GPTأقراص 

Edition ، يكون قسم النظامEFIمتبوعًا ،  هو أول قسم على القرص
 فقط لتخزين GPTُتستخدم أقراص . Microsoft Reservedبقسم 

 Microsoftويكون قسم ؛ EFIالمعلومات حيث ال يوجد قسم نظام 
Reservedهو أول قسم  . 

 
 ال يقوم بتحميل أقسام Windows XP 64-Bit Editionإن 

Microsoft reserved . وال يمكنك تخزين البيانات عليها وال يمكنك
 .حذفها

 
 :بناء الجملة

 
 create partition msr [size=n] [offset=n] [noerr]  

 
 :المعلمات

 
size=n  

 
حجم القسم هو نفسه الحجم المحّدد من قبل . حجم القسم بالميغا بايت

size=n .ي المساحة فسيتابع القسم إلى أن تنته، إذا لم ُيحّدد الحجم
 . الحرة في المنطقة الحالية

 
offset=n  

 
يبدأ القسم عند اإلزاحة . إزاحة البايت التي عندها سيتم إنشاء القسم

هذا ؛ وهي ُتعطى بعدد من القطاعات. offset=nبالبايت المعّينة في 
أنه يتم تقريب اإلزاحة إلى أقرب عدد تام من القطاعات مهما ، يعني
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عندئٍذ يتم ، في حال عدم تحديد اإلزاحة. ستخدمآان حجم القطاع الم
 . وضع القسم في أول قرص فيه ما يكفي من الحجم الحتوائه

 
noerr  

 
تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط

DiskPartبدون .  ليتابع معالجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث
 .  مع رمز خطأDiskPartيسبب الخطأ خروج ، noerrالمعلمة 

 
 create partition primary: األمر

 
، بعد إنشاء القسم. إنشاء قسم أساسي على القرص األساسي الحالي

ال يتلقى القسم حرف محرك . ينزاح الترآيز تلقائيًا إلى القسم الجديد
 لتعيين حرف محرك أقراص assignيجب استخدام األمر . أقراص
 .للقسم

 
 :بناء الجملة

 
 create partition primary [size=n] [offset=n] 

[ID={byte|GUID}] [noerr]  
 

 :المعلمات
 

size=n  
 

فسيتابع القسم إلى أن ، إذا لم ُيعط أي حجم. حجم القسم بالميغا بايت
ُيعطى الحجم بعدد . تنتهي المساحة غير المخّصصة في المنطقة الحالية

على . رب حد مكّون إلسطوانةوُيقرب الحجم إلى أق. من اإلسطوانات
فسيتم تقريب حجم ،  ميغا بايت500في حال تعيين حجم ، سبيل المثال

 .  ميغا بايت504القسم إلى 
 

offset=n  
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في حال عدم تحديد . إزاحة البايت التي عندها سيتم إنشاء القسم
من . فسيبدأ القسم من بداية أول مساحة حرة على القرص، اإلزاحة

ُتعطى اإلزاحة بعدد ،  master boot record (MBR)أجل أقراص 
. وُتقّرب اإلزاحةم إلى أقرب حد مكّون إلسطوانة. من اإلسطوانات
 ميغا بايت وحجم 27إذا عّينت إزاحة بمقدار ، على سبيل المثال

 .  ميغا بايت24فسيتم تقريب اإلزاحة إلى ،  ميغا بايت8اإلسطوانة هو 
 

 ID={byte|GUID}   
 

 Original Equipment Manufacturerخدام مع ُمعد لالست
 (OEM)  . 

 
 : تحذير

 
قد يؤدي إنشاء أقسام بواسطة هذه المعلمة إلى تعطل الكمبيوتر أو عدم 

 ولديك خبرات IT أو OEMما لم تكن مختصًا في . بدء التشغيل فيه
 GPTال ُتنشئ أقسامًا على أقراص ، GPTعملية مع أقراص 
استخدم دائمًا ، بدًال من ذلك. ID=byte | GUIDباستخدام المعلمة 

واألمر ، EFI إلنشاء أقسام النظام create partition efiاألمر 
create partition msr إلنشاء أقسام Microsoft Reserved ،

 | ID=byteبدون المعلمة  (create partition primaryواألمر 
GUID ( إلنشاء األقسام األساسية على أقراصGPT . 

بالشكل السداسي ، يمكنك تعيين نوع القسم، MBRالنسبة ألقراص ب
فيقوم ، MBRفي حال لم يتم تحديد نوع القسم على قرص . عشر

. 0x6 بإنشاء قسم من النوع create partition primaryاألمر 
ال .ID=byte | GUIDيمكن تعيين أي نوع للقسم بواسطة المعلمة 

 وال ُينّفذ أي عمليات فحص ، من صحة نوع القسمDiskPartيتحقق 
 .IDأخرى للمعلمة 

 
 للقسم الذي GUID يمكنك تعيين نوع القسم GPTبالنسبة ألقراص 

 : تريد إنشاؤه
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-c12a7328-f81f-11d2-ba4b:  مثًالEFIقسم النظام 
00a0c93ec93b  

 
-e3c9e316-0b5c-4db8:  مثًالMicrosoft reservedقسم 

817d-f92df00215ae  
 

  :Microsoft reservedتعريف قسم 
 

). GPTأي  (GUIDهو قسم مطلوب على آل فرص جدول أقسام 
 آأقسام MSRيمكن لمكونات النظام أن تخصص أجزاء من القسم 

عند تحويل قرص ، على سبيل المثال. جديدة الستخدامها الخاص
GPTيخصص النظام جزء من القسم ،  أساسي إلى حيويMSR ليتم 

). LDM( تعريف إدارة القرص المنطقي استخدامه آقسم لبيانات
بالنسبة لألقراص . GPT حسب حجم القرص MSRيتغير حجم القسم 

 32 مساويًا إلى MSRيكون حجم القسم ،  جيغا بايت16األصغر من 
،  جيغا بايت16وبالنسبة لألقراص ذات الحجم األآبر من . ميغا بايت

 MSRلقسم ا.  ميغا بايت128 مساويًا إلى MSRيكون حجم القسم 
 .وال يمكن تخزين بيانات عليه أو حذفه، غير مرئي في إدارة األقراص

 
 

-ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0:  مثًالMSDATAقسم 
68b6b72699c7  

 
-5808c8aa-7e8f:  على القرص الحيويLDM Metadataقسم 

42e0-85d2-e1e90434cfb3  
 

-af9b60a0-1431-4f62:  على القرص الحيويLDM Dataقسم 
bc68-3311714a69ad  
 create partitionفسيقوم األمر ، GUIDإذا لم يتم تحديد نوع القسم 

primary بإنشاء قسم MSDATA . أي نوع قسم يمكن تعيينه
 من DiskPartال يتحقق .  ID={byte | GUID} بواسطة المعلمة 

 .IDوال ُينّفذ أية عمليات تحقق للمعلمة ، GUIDصحة القسم 
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noerr  
 

تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. ة البرامج النصية فقطلكتاب
DiskPartبدون .  ليتابع معالجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث

 .  مع رمز خطأDiskPartيسبب الخطأ خروج ، noerrالمعلمة 
 

 create volume raid: األمر
 

بعد .  على األقراص الحيوية المعّينةRAID-5إنشاء وحدة تخزين 
 .ينزاح الترآيز تلقائيًا إلى وحدة التخزين الجديدة، اء وحدة التخزينإنش

 
 :بناء الجملة

 
 create volume raid [size=n] [disk=n[,[n,�]] [noerr]  

 
 :المعلمات

 
size=n  

 
التي ستحتلها وحدة ، بالميغا بايت، مقدار المساحة على القرص
 يتم إنشاء أآبر ،في حال عدم تحديد الحجم. التخزين على آل قرص

القرص الذي فيه أقل مساحة حرة .  ممكنةRAID-5وحدة تخزين 
 ويتم تخصيص RAID-5مستمرة هو الذي ُيحّدد حجم وحدة التخزين 
المقدار الفعلي لمساحة . نفس المقدار من المساحة من آل قرص

 هو أقل من RAID-5القرص القابل لالستخدام في وحدة التخزين 
ة ألن جزءًا من مساحة القرص مطلوب من أجل مساحة القرص الكلي

 . التماثل
 

disk=n  
 

يتم تخصيص . األقراص الحيوية التي يتم إنشاء وحدة التخزين عليها
 .  على آل قرصsize=nمقدارًا من المساحة يساوي إلى 
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noerr  
 

تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط
DiskPartبدون . لجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث ليتابع معا

 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 create volume simple: األمر

 
ينزاح الترآيز ، بع إنشاء وحدة التخزين. إنشاء وحدة تخزين بسيطة
 .إلى وحدة التخزين الجديدة

 
 :بناء الجملة

 
 create volume simple [size=n] [disk=n] [noerr]  

 
 :المعلمات

 
size=n  

 
فستأخذ ، في حال عدم تحديد أي حجم. حجم وحدة التخزين بالميغا بايت

 . وحدة التخزين المساحة الحرة المتبقية على القرص
 

disk=n  
 

إذا لم يتم تحديد . القرص الحيوي الذي سيتم إنشاء وحدة التخزين عليه
 . حاليفُيستخدم القرص ال، قرص

 
noerr  

 
تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط

DiskPartبدون .  ليتابع معالجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث
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 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 create volume stripe: األمر

 
بعد إنشاء وحدة . قراص المعّينةإنشاء وحدة تخزين شريطية على األ

 .ينتقل الترآيز تلقائيًا إلى وحدة التخزين الجديدة، التخزين
 

 :بناء الجملة
 

 create volume stripe [size=n] [disk=n[,[n,�]] [noerr]  
 

 :المعلمات
 

size=n  
 

التي ستحتلها وحدة ، بالميغا بايت، مقدار المساحة على القرص
فستأخذ وحدة ،  في حال عدم تحديد أي حجم.التخزين على آل قرص

التخزين المساحة الحرة المتبقية على أصغر قرص ومقدارًا مساويًا من 
 . المساحة على آل قرص الحق

 
disk=n  

 
يتم تخصيص . األقراص الحيوية التي يتم إنشاء وحدة التخزين عليها

 .  على آل قرصsize=nمقدارًا من المساحة يساوي إلى 
 

noerr  
 

تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط
DiskPartبدون .  ليتابع معالجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث

 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ
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 delete disk: األمر
 

 .حذف قرص حيوي مفقود من قائمة األقراص
 

 :بناء الجملة
 

 delete disk [noerr] [override]  
 

 :المعلمات
 

noerr  
 

تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط
DiskPartبدون .  ليتابع معالجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث

 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
override  

 
من حذف آافة وحدات التخزين البسيطة على  DiskPartتمكين 
، إذا تضمن القرص نصف وحدة تخزين ذات النسخ المتطابق. القرص

يفشل األمر . فسيتم حذف نصف النسخ المتطابق الذي على القرص
delete disk override إذا آان القرص عضوًا من وحدة تخزين 

RAID-5 . 
 

 delete partition: األمر
 

ال . يؤدي إلى حذف القسم الذي عليه الترآيز، على قرص أساسي
أو أي قسم يحتوي على ملف ، أو قسم التمهيد، يمكنك حذف قسم النظام

 ).تفريغ الذاآرة(ترحيل الصفحات النشط أو تفريغ األعطال 
 

 : تحذير
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إن حذف قسم على قرص حيوي يمكن أن يحذف آافة وحدات التخزين 
ذا يتم تدمير أية بيانات وتحويل له، الحيوية غير المتصلة على القرص

استخدم دومًا ، لحذف وحدة تخزين حيوية. القرص إلى قرص أساسي
 .  آبديلdelete volumeاألمر 

. ولكن ال يجب إنشاؤها، يمكن حذف األقسام من األقراص الحيوية
 GUID Partition Tableمن الممكن حذف قسم ، على سبيل المثال

 (GPT) ه على القرص  ال يتم التعّرف عليGPTإن ُيؤدي .  الحيوي
هذا . حذف مثل هذا القسم إلى أن ُتصبح المساحة الحرة الناتجة متوفرة

األمر معد خصوصًا للسماح باستخراج المساحة على قرص حيوي 
تالف غير متصل في حاالت الطوارئ حيث ال يمكن استخدام األمر 

clean. 
 

 :بناء الجملة
 

 delete partition [noerr] [override]  
 

 :المعلمات
 

noerr  
 

تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط
DiskPartبدون .  ليتابع معالجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث

 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
override  

 
، نموذجيًا.  النظر عن نوعه من حذف أي قسم بغضDiskPartتمكين 
 .  فقط بحذف أقسام البيانات المعروفةDiskPartيسمح 

 
 delete volume: األمر
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أو ، ال يمكنك حذف وحدة تخزين النظام. حذف وحدة التخزين المحددة
أو أية وحدة تخزين تتضمن ملف ترحيل ، وحدة تخزين التمهيد

 ).رةتفريغ الذاآ(الصفحات النشط أو تفريغ األعطال 
 

 :بناء الجملة
 

 delete volume [noerr]  
 

 :المعلمة
 

noerr  
 

تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط
DiskPartبدون .  ليتابع معالجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث

 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 detail disk: األمر

 
 .عرض خصائص القرص المحّدد ووحدات التخزين الموجودة عليه

 
 :بناء الجملة

 
detail disk 

 
 detail volume: األمر

 
 .عرض األقراص التي تتوضع عليها وحدة التخزين الحالية

 
 :بناء الجملة

 
detail volume 
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 exit: األمر
 

 .DiskPartالخروج من مترجم األوامر 
 

 :بناء الجملة
 

exit 
 

 extend: األمر
 

توسيع وحدة التخزين التي عليها الترآيز إلى المساحة المجاورة 
يجب ، بالنسبة لوحدات التخزين األساسية. المستمرة وغير المخّصصة

ويجب أن تتبع ، أن تكون المساحة غير المخّصصة على نفس القرص
القسم الذي عليه ) أن تكون أعلى من حيث عدد قطاعات اإلزاحة من(

يمكن توسيع وحدة التخزين البسيطة أو وحدة التخزين . الترآيز
باستخدام هذا . الموزعة إلى المساحة الفارغة على أي قرص حيوي

يمكنك توسيع وحدة تخزين موجودة إلى مساحة تم إحداثها ، األمر
 .مؤخرًا

 
فسيتم توسيع نظام ، NTFSفي حال تهيئة القسم مسبقًا بنظام الملفات 

في . وال يحدث فقدان للمعلومات. ائيًا ليحتل القسم األآبرالملفات تلق
فسيفشل األمر ، NTFSحال تهيئة القسم مسبقًا بأي نظام ملفات غير 

 .وال يحدث أي تغيير في القسم
 

 .ال يمكنك توسيع قسمي النظام والتمهيد الحاليين
 

 :بناء الجملة
 

 extend [size=n] [disk=n] [noerr]  
 

 :المعلمات
 

size=n  
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إذ لم . المطلوب إضافتها إلى القسم الحالي، مقدار المساحة بالميغا بايت

فسيتوّسع القرص ليضم آل المساحة غير المخّصصة ، يتم تحديد الحجم
 . المستمرة المجاورة

 
disk=n  

 
حيث يتم . القرص الحيوي الذي سيتم عليه توسيع وحدة التخزين

في حال .  على القرصsize=nتخصيص مقدارًا من المساحة مساٍو لـ 
 . فستتوسع وحدة التخزين على القرص الحالي، لم يتم تحديد أي قرص

 
noerr  

 
تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط

DiskPartبدون .  ليتابع معالجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث
 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 help: األمر

 
 .عرض قائمة لألوامر المتوفرة

 
 :بناء الجملة

 
help 

 
 import: األمر

 
استيراد مجموعة أقراص خارجية إلى مجموعة أقراص آمبيوتر 

 آل قرص موجود في نفس المجموعة importيستورد األمر . محلي
 .التي فيها القرص الذي عليه الترآيز

 
 :بناء الجملة
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 import [noerr]  

 
 :المعلمة

 
noerr  

 
تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط

DiskPartبدون .  ليتابع معالجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث
 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 list disk: األمر

 
ومقدار ، مثل أحجامها، ت عنهاعرض قائمة األقراص ومعلوما

ونمط ، وما إذا آان القرص بسيطًا أم حيويًا، المساحة الحرة عليها
 master boot recordالتقسيم الذي يستخدمه القرص هل هو 

(MBR)  أو GUID partition table  (GPT)  . القرص الذي
 .يكون عليه الترآيز(*) يوضع عليه عالمة النجمة 

 
 :بناء الجملة

 
list disk 

 
 list partition: األمر

 
على . عرض األقسام المبّينة في جدول األقسام للقرص الحالي

قد ال تتوافق هذه األقسام مع وحدات التخزين ، األقراص الحيوية
يحدث هذا التعارض بسبب أن األقراص الحيوية . الحيوية على القرص

ن النظام تحتوي على إدخاالت في جدول األقسام من أجل وحدة تخزي
وبسبب القسم ) إذا آانت موجودة على القرص(أو وحدة تخزين التمهيد 

الذي يحتل باقي القرص للتمكن من حجز المساحة التي سيتم 
 .استخدامها من قبل وحدات التخزين الحيوية
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 :بناء الجملة

 
list partition 

 
 list volume: األمر

 
 .ة على آافة األقراصعرض قائمة لوحدات التخزين األساسية والحيوي

 
 :بناء الجملة

 
list volume 

 
 online: األمر

 
إحضار قرصًا أو وحدة تخزين من وضع قطع االتصال إلى وضع 

 .االتصال
 

 :بناء الجملة
 

 online [noerr]  
 

 :المعلمة
 

noerr  
 

تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط
DiskPartبدون .  األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث ليتابع معالجة

 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 rem: األمر
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 .توفير طريقة إلضافة األوامر إلى برنامج نصي
 

 :بناء الجملة
 

rem 
 

 :أمثلة
 

rem These commands set up 3 drives.  
 

create partition primary size=2048 
 

assign d:  
 

create partition extend 
 

create partition logical size=2048 
 

assign e:  
 

create partition logical 
 

assign f:  
 

 remove: األمر
 

إزالة حرف محرك أقراص أو نقطة تحميل من وحدة التخزين التي 
ف يتم إزالة آافة أحر، allفي حال استخدام المعلمة . عليها الترآيز

في حال عدم تعيين حرف . محرآات األقراص ونقاط التحميل الحالية
 أول حرف DiskPartفسُيزيل ، محرك أقراص أو نقطة تحميل

 .محرك أقراص أو نقطة تحميل يواجهها
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 لتغيير حرف محرك األقراص المقترن removeيمكن استخدام األمر 
قراص ال يمكنك إزالة حرف محرك أ. بمحرك أقراص قابل لإلزالة
. أو ترحيل الصفحات، أو التمهيد، على وحدات تخزين النظام

ال يمكنك إزالة حرف محرك أقراص لقسم ، باإلضافة إلى ذلك
OEM ، أو أي قسمGPT مع GUIDأو أي قسم ،  غير معّرف
 .EFI مثل قسم النظام GPTأو أقسام ، أو ليس قسم بيانات، خاص

 
 :بناء الجملة

 
 remove [{letter=d|mount=Path [all]}] [noerr]  

 
 :المعلمات

 
letter=d  

 
 . حرف محرك األقراص المطلوب إزالته

 
mount=Path  

 
 . نقطة التحميل المطلوب إزالتها

 
all  

 
 . إزالة آافة أحرف محرآات األقراص ونقاط التحميل الحالية

 
noerr  

 
تقوم بتعيين ، عند مواجهة أي خطأ. لكتابة البرامج النصية فقط

DiskPartبدون .  ليتابع معالجة األوامر آما لو أن الخطأ لم يحدث
 مع رمز DiskPartيتسبب أي خطأ في خروج ، noerrالمعلمة 
 . الخطأ

 
 rescan: األمر
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 .تحديد مواقع األقراص الجديدة التي أضيفت إلى الكمبيوتر

 
 :بناء الجملة

 
rescan 

 
 retain: األمر

 
لالستخدام آوحدة تخزين التمهيد تحضير وحدة تخزين بسيطة حيوية 

 .أو النظام
 

تؤدي إلى إنشاء إدخال قسم في ، x86في الكمبيوتر المستند إلى 
master boot record  (MBR)  على وحدة التخزين البسيطة 

يجب أن تبدأ وحدة ، MBRإلنشاء قسم . الحيوية التي عليها الترآيز
سطوانات ويجب أن التخزين البسيطة الحيوية عند إزاحة محددة باإل
 .يكون حجمها عددًا صحيحًا من اإلسطوانات

 
يؤدي إلى إنشاء إدخال قسم في ، Itaniumفي آمبيوتر مستند إلى 

GUID partition table  (GPT)  على وحدة التخزين البسيطة 
 .الحيوية التي عليها الترآيز

 
 :مالحظة 
 

 غير المراقب أو من  ُمعد لالستخدام فقط أثناء اإلعدادretainإن األمر 
 .  Original Equipment Manufacturers  (OEM)قبل 

 
 :بناء الجملة

 
retain 

 
 select disk: األمر
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 .تحديد القرص المعّين وإزاحة الترآيز إليه
 

 :بناء الجملة
 

 select disk=[n]  
 

 :المعلمات
 
n  
 

، إذا لم يتم تحديد رقم قرص. رقم القرص الذي سيتلقى الترآيز
يمكنك عرض .  القرص الذي عليه الترآيز حاليًاselectفسيسرد األمر 

 . list diskاألرقام لكافة األقراص في الكمبيوتر باستخدام األمر 
 

 select partition: األمر
 

يسرد ، إذا لم يتم تعيين أي قسم. تحديد القسم المعّين وإعطائه الترآيز
يمكنك عرض أرقام . رآيز القسم الحالي الذي عليه التselectاألمر 

 .list partitionآافة األقسام على القرص الحالي باستخدام األمر 
 

 :بناء الجملة
 

 select partition=[{n|d}]  
 

 :المعلمات
 
n  
 

 . رقم القسم المطلوب وضع الترآيز عليه
 
d  
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حرف وحرك األقراص أو نقطة التحميل للقسم المطلوب أن يتلقى 
 . الترآيز

 
 select volume :األمر

 
إذا لم يتم تعيين أي . تحديد وحدة التخزين المعّينة وإزاحة الترآيز إليها

 وحدة التخزين الحالية التي عليها selectيسرد األمر ، وحدة تخزين
أو حرف محرك ، يمكنك تعيين وحدة التخزين بواسطة الرقم. الترآيز
ُيعطي ، على القرص األساسي. أو مسار نقطة التحميل، األقراص

يمكنك عرض . تحديد وحدة التخزين أيضًا الترآيز إلى القسم الموافق
 listأرقام آافة وحدات التخزين على الكمبيوتر باستخدام األمر 

volume. 
 

 :بناء الجملة
 

 select volume=[{n|d}]  
 

 :المعلمات
 
n  
 

 . رقم وحدة التخزين المطلوب وضع الترآيز عليها
 
d  
 

اص أو مسار نقطة التحميل لوحدة التخزين حرف محرك األقر
 . المطلوب وضع الترآيز عليها

 
 :DiskPartآتابة البرامج النصية في 

 
يمكنك إنشاء برامج نصية ألتمتة المهام المتعلقة ، DiskPartباستخدام 
مثل إنشاء وحدات التخزين أو تحويل األقراص إلى ، باألقراص
 Windowsة إذا آنت تنشر برمجة هذه المهام نصيًا مفيد. حيوية
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اللذين ال يعتمدان إنشاء ، Sysprepباستخدام اإلعداد غير الُمراقب أو 
 .وحدات التخزين غير وحدة تخزين التمهيد

 
 :اآتب، في موجه األوامر،  نصيDiskPartلتشغيل برنامج 

 
DiskPart /S scriptname.txt 

 
 على  هو اسم الملف النصي الذي يحتويscriptname.txtحيث 

 .برنامجك النصي
 

 :اآتب،  النصي إلى ملفDiskPartإلعادة توجيه إخراج برنامج 
 

DiskPart /S scriptname.txt > logfile.txt 
 

 DiskPart هو اسم الملف النصي حيث يكتب logfile.txtحيث 
 .إخراجه

 
 واسم الكمبيوترفي DiskPartيظهر إصدار ، DiskPartعندما يبدأ 

 خطًا أثناء محاولة تنفيذ DiskPartإذا واجه ، تراضيًااف. موجه األوامر
 عن معالجة البرنامج النصي DiskPartيتوقف ، مهمة مبرمجة نصيًا

يقوم ، ولكن). noerrإال إذا عّينت المعلمة (ويعرض رمز الخطأ 
DiskPartدومًا بإرجاع األخطاء عند مواجهة أخطاًء في بناء الجملة  ،

تمّكنك المعلمة .  أم الnoerr المعلمة بغض النظر سواءًا استخدمت
noerr من تنفيذ المهام المفيدة مثل استخدام برنامج نصي واحد لحذف 

آافة األقسام على آافة األقراص بغض النظر عن عدد األقراص 
 .اإلجمالي

 
 :DiskPart رموز أخطاء 

 
 . تم تشغيل آامل البرنامج النصي بدون فشل. لم يحدث أي خطأ : 0
 
 . قد يكون هناك مشكلة خطيرة. ث اعتراض فادححد : 1
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 .  غير صحيحةDiskPartالمعلمات المعّينة لألمر  : 2
 
 فتح البرنامج النصي المعّين أو ملف DiskPartتعذر على  : 3

 . اإلخراج المعّين
 
 .  قد فشلتDiskPartواحدة من الخدمات التي يستخدمها  : 4
 
شل البرنامج النصي ألن تم ف. حدث خطأ في بناء جملة األمر : 5

 . تحديد آائنًا بشكل خاطئ أو آان غير صالح لالستخدام مع األمر
 

آيف يمكن تشغيل برنامج الهاتف : السؤال مئة و سبع وستون
 ؟XPفي ويندوز 

 
 . ثم موافقdialerتشغيل و اآتب >اذهب الى ابدأ

 
عند محاولة تنصيب ويندوز : السؤال مئة و ثمان و ستون

XP باستخدام الخيار 95ويندوز  فوق Upgrade فإن 
 التنصيب ال يتم و يتوقف في منتصف الطريق ، ما العمل؟

 
 أن تقوم بتحديث اإلنترنت إآسبلورر XPيجب قبل أن تنصب ويندوز 

 .95في الويندوز 
 

 98فشلت عملية تحديث ويندوز : السؤال مئة و تسع و ستون
 ل هذه المشكلة؟، ما العمل لحXPأو ميلينيوم الى ويندوز 

 
 و امسح c:\windows\system32\catroot2: ادخل الى المجلد

 .جميع الملفات هناك و من ثم أعد التنصيب من جديد أو أآمله
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في حالة حدوث مشكلة ما في ويندوز : السؤال مئة و سبعون
XP ما هي الطريقة إلعادة الويندوز لحالته الطبيعية قبل 

 المشكلة؟
 

 : بعدة طرقيمكن عمل ذلك
 
 عن طريق استعادة النظام و يمكن الوصول اليها عن طريقين آما -1
 :يلي

 
 استعادة النظام >أدوات النظام>البرامج الملحقة>آافة البرامج>ابدأ-أ

 
 و هناك انقر على تشغيل استعادة msconfigتشغيل و اآتب > ابدأ-ب

 .النظام
 
ترى قائمة خيارات  الى أن F8 عند بدء تشغيل الجهاز اضغط على -2

 .Last Known Good Configuration، اختر منها 
 
 Repair و اختيار XP اإلقالع من القرص المضغوط لويندوز -3

 .XPإلصالح النسخة المثبتة من ويندوز 
 
 قبل حدوث المشكلة تتكون من ASR إنشاء نسخة احتياطية للنظام -4

 :جزأين 
 
 .م قرص مرن يحتوي على إعدادات النظا-أ

 
 . نسخة احتياطية على القرص الصلب لقسم النظام المحلي-ب
 

أدوات >البرامج الملحقة>آافة البرامج>لعمل ذلك اذهب إلى ابدأ
النسخ االحتياطي و هناك انقر على معالج االسترداد التلقائي >النظام

 .للنظام و اتبع اإلرشادات
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و اختر  XPبعد حدوث المشكلة اقلع من القرص المضغوط لويندوز 
 . و اتبع اإلرشاداتASRإصالح النظام باستخدام 

 
عند فتح أآثر من صفحة : السؤال مئة و واحد و سبعون

انترنت أجد أن هذه الصفحات يتم جمعها تحت زر واحد في 
 شريط المهام، ما العمل لجعل الصفحات تظهر آل على حده؟

 
ص و اضغط بالزر األيمن للفأرة على شريط المهام و اختر خصائ

تجميع أزرار شريط المهام المتشابهة ثم : هناك أزل اإلشارة عن البند
 .انقر على موافق

 
ما هو سطح المكتب البعيد : السؤال مئة و اثنان و سبعون

Remote Desktopو ما الفائدة منه و آيف يتم إعداده؟  
 

، Windows XP Professionalبواسطة سطح المكتب البعيد على 
 لى يمكنك الوصول إ

 التي تجري على الكمبيوتر الخاص بك بينما Windowsجلسة عمل 
 أنت على آمبيوتر 

هذا يعني، مثًال، أنه يمكنك االتصال بكمبيوتر العمل من المنزل . آخر
 والوصول إلى آافة 

تطبيقاتك، وملفاتك، وموارد الشبكة لديك آما لو آنت أمام الكمبيوتر 
 . أثناء العمل

 
مج تعمل في العمل وعندما تصل إلى المنزل، بإمكانك ترك البرا

 يمكنك رؤية سطح 
المكتب في العمل ُيعرض على الكمبيوتر في المنزل، والبرامج ذاتها 

 . تعمل
 

عندما تتصل بالكمبيوتر الخاص بك في العمل، يقوم سطح المكتب 
 البعيد بتأمين ذلك 

فاتك الكمبيوتر فال يمكن ألي شخص آخر الوصول إلى تطبيقاتك ومل
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 عندما . أثناء غيابك
تعود إلى الكمبيوتر في العمل يمكنك إلغاء تأمينه بضغط المفاتيح 

CTRL+ALT+DEL. 
 

يسمح سطح المكتب البعيد أيضًا ألآثر من مستخدم بالحصول على 
 جلسة عمل 

هذا يعني أنه يمكن للعديد من المستخدمين . نشطة على آمبيوتر واحد
 ترك 

 حتى عندما Windowsفاظ بحالة جلسة عمل تطبيقاتهم تعمل واالحت
 يكون اآلخرون قد 

 .قاموا بتسجيل الدخول
 

مع التبديل السريع بين المستخدمين، يمكنك التبديل بسهولة بين 
 مستخدم وآخر 

مثًال، بفرض أنك آنت تعمل في المنزل وقمت . على الكمبيوتر نفسه
 بتسجيل الدخول 

في أثناء عملك، . رير نفقاتعلى الكمبيوتر في المكتب لتحديث تق
 احتاج أحد أفراد 

يمكنك . العائلة لكمبيوتر المنزل لتفحص رسالة بريد الكتروني مهمة
 قطع اتصال سطح 

المكتب البعيد، والسماح لمستخدم آخر بتسجيل الدخول وتفحص 
 البريد، ثم إعادة 

. االتصال بكميبوتر المكتب، حيث تجد تقرير النفقات تمامًا آما ترآته
 يعمل التبديل 

السريع بين المستخدمين على أجهزة الكمبيوتر المستقلة وأجهزة 
 الكمبيوتر التي 

 .هي أعضاء ضمن مجموعات العمل
 

 :يمّكن سطح المكتب البعيد عددًا من السيناريوهات، تتضمن
 
 الوصول لعمل يجري على آمبيوتر المكتب من - العمل في المنزل -1

 المنزل، متضمنًا 
 . آامل إلى آافة األجهزة المحلية والبعيدةوصول 
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 إحضار سطح المكتب الخاص بك إلى مكتب زميل لك - بالتعاون -2

 لتصحيح بعض 
 Microsoftاألخطاء، أو تحديث العرض التقديمي لشريحة 

PowerPointأو تدقيق مستند ، . 
 
 السماح لعدة مستخدمين باالحتفاظ بجلسات - مشارآة وحدة تحكم -3

 رامج عمل ب
وتكوين منفصلة على آمبيوتر واحد، مثل محطة أمين صندوق أو 

 . طاولة مبيعات
 

 :الفرق  بين سطح المكتب البعيد والمساعدة عن بعد
 

يستخدم سطح المكتب البعيد والمساعدة عن بعد التقنية األساسية ذاتها، 
 لكن 

 .هناك اختالفات بين هذه الميزات
 

 Windowsلوصول إلى جلسة عمل يسمح لك سطح المكتب البعيد با
 الجاري على 

 
مثًال، . الكمبيوتر الخاص بك، عندما تكون أنت على آمبيوتر آخر

 يمكنك استخدام سطح 
المكتب البعيد لالتصال بكمبيوتر العمل الخاص بك من المنزل، 

 والوصول إلى آافة 
تطبيقاتك، وملفاتك، وموارد الشبكة لديك، آما لو آنت تجلس أمام 

 مبيوتر أثناء الك
 .العمل

 
صديق، باستخدام اتصال ، تسمح المساعدة عن بعد لمساعد معيِّن، مثًال

 إنترنت 
يرى المساعد . للوصول إلى الكمبيوتر الخاص بك ولتقديم المساعدة

 شاشة الكمبيوتر 
إذا أعطيته اإلذن، . الخاصة بك ويتواصل معك عبر مربع محادثة
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 يمكن للمساعد التحكم 
 .الكمبيوتر الخاص بك لحل المشكلةعن بعد ب

 
 :الستخدام سطح المكتب البعيد، تحتاج لما يلي

 
الكمبيوتر  (Windows XP Professional آمبيوتر يستخدم -1
 مع اتصال إلى ") البعيد"

 . شبكة اتصال محلية أو إنترنت
 
مع وصول إلى شبكة االتصال ") المنزل"آمبيوتر ( آمبيوتر ثاٍن -2

 طة المحلية بواس
اتصال شبكة اتصال، أو مودم، أو اتصال شبكة خاصة ظاهرية 

)VPN .( على هذا 
الكمبيوتر، يجب أن يكون قد تم تثبيت االتصال بسطح المكتب البعيد، 

 والمسمى 
 . سابقًا عميل خدمات المحطة الطرفية

 
 .  حسابات مستخدمين وأذونات مناسبة-3
 

سطح المكتب البعيد أو السماح إلعداد هذا الكمبيوتر الستخدام :  أوال 
 لمستخدمين 

 
 :آخرين باالتصال بالكمبيوتر الخاص بك قم بما يلي

 
 . افتح النظام في لوحة التحكم

 
 . انقر فوق التبويب بعيد

 
 في الناحية سطح المكتب البعيد، انقر فوق تحديد المستخدمين البعيدين 

 
 ....  فوق إضافةفي مربع الحوار مستخدمو سطح المكتب البعيد، انقر
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لتحديد موقع ... في مربع الحوار حدد مستخدمين، انقر فوق المواقع
 . البحث

 
 لتعيين أنواع الكائنات التي تريد البحث  ...أنواع الكائنات انقر فوق 

 . عنها
 

، اآتب أسماء ):أمثلة(في المربع أدخل أسماء الكائنات المراد تحديدها 
 الكائنات التي 
 . هاتريد البحث عن

 
 . انقر فوق تحقق من األسماء

 
يظهر االسم اآلن في . عندما يتم تحديد مكان االسم، انقر فوق موافق

 قائمة 
 . المستخدمين في مربع الحوار مستخدمو سطح المكتب البعيد

 
لكي تتستطيع اإلتصال من جهازك المنزلي الذي يشغل إصدار : ثانيا

 سابق من ويندوز 
 

 :تصال بسطح المكتب البعيد آما يلييجب تثبيت برنامج اال
 

، Windows 98، أو Windows 95على الكمبيوتر الذي يستخدم 
  Windows NT 4.0أو 
 Windows XP، أدخل القرص المضغوط لـ Windows 2000أو 

Professional في محرك  
 . األقراص المضغوطة

 
قر عندما تظهر صفحة الترحيب، انقر فوق تنفيذ مهام إضافية، ثم ان

 فوق إعداد اتصال 
 . سطح مكتب بعيد

 
أما إذا آنت تستخدم في . اتبع اإلرشادات التي تظهر على شاشتك

 آمبيوترك 
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آافة > فيكفيك الذهاب الى ابدأXPالمنزلي نظام ويندوز 
 البرامج >البرامج
 .االتصال بسطح المكتب البعيد>اتصاالت>الملحقة

 
جهازك في المكتب تأآد اآلن آي تتمكن من اإلتصال بسطح المكتب ل

 :مما يلي
 
 .أن جهازك يعمل-1
 
 . أنك تعرف اسم آمبيوتر المكتب-2
 

في التبويب . لتحديد اسم الكمبيوتر لديك، افتح النظام في لوحة التحكم
 اسم 

إن اسم . الكمبيوتر، حدد مكان العنصر اسم الكمبيوتر بالكامل
 الكمبيوتر هو الجزء من 
 .  النقطة األولىالسلسلة النصية إلى يسار

 
 :اآلن من جهازك المنزلي قم بما يلي

 
 اتصل بشبكة الشرآة بواسطة اتصال شبكة االتصال المحلية -1
)LAN( أو المودم، أو ، 

أو عن طريق اإلتصال بشبكة ) VPN(الشبكة الخاصة الظاهرية 
 في هذه (اإلنترنت 

 ). لجهازك في المكتبIPالحالة ستحتاج لمعرفة عنوان 
 
، انقر فوق ابدأ، وأشر إلى "االتصال بسطح المكتب البعيد"فتح  ل-2

 آافة البرامج، وأشر 
إلى البرامج الملحقة، وأشر إلى اتصاالت، ومن ثم انقر فوق االتصال 

 بسطح المكتب 
 . البعيد

 
 اآتب اسم الكمبيوتر البعيد الذي تريد االتصال به، ثم انقر فوق -3

 . اتصال
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 بالتحكم بجهازك عن بعد عن طريق اإلنترنت و هناك طريقة تسمح لك

 اآسبلورر من 
أي جهاز عادي يشغل اإلنترنت بمعنى أن تستطيع بسهولة الذهاب الى 

 أي مقهى 
انترنت و استخدام أي جهاز متوفر هناك للدخول الى اإلنترنت و من 

 ثم الولوج الى 
مر جهازك الخاص الموجود في أي مكان في العالم ، و المثير في األ

 أنك ال تحتاج الى 
تشغيل أي برامج خاصة على الجهاز في المقهى ، فكل ما تحتاجه هو 

 اإلتصال 
باإلنترنت فقط ال غير بغض النظر عن نوع النظام الذي يشتغل على 

 .أجهزة المقهى
 

اتصال سطح المكتب البعيد بويب أو " لعمل لك يجب أن نتعرف على 
Remote  

Desktop Web Connection" 
 

هو عبارة عن تطبيق ويب " اتصال سطح المكتب البعيد بويب"إن 
 يتكون من عناصر 

عند النشر . ، وملفات أخرىASP، ونماذج صفحات ActiveXتحكم 
 على ملقم ويب، 

للمستخدمين بإنشاء اتصال " اتصال سطح المكتب البعيد بويب"يسمح 
 مع سطح 

، حتى لو آان Internet Explorerمكتب بعيد لكمبيوتر آخر داخل 
 االتصال "البرنامج 

، المعروف سابقًا باسم عميل مقلم المحطة "بسطح المكتب البعيد
 الطرفية، غير 

 . مثبت على آمبيوتر المستخدم
 

 :التالي" اتصال سطح المكتب البعيد بويب"يقدم 
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 نشر بسيط ومباشر لجزء العميل لملقم المحطة الطرفية أو تطبيقات -1
 سطح المكتب 

، يمكن أن يكون "اتصال سطح المكتب البعيد بويب"بواسطة . بعيدال
 نشر اتصال ملقم 

 . URLمحطة طرفية بنفس سهولة إرسال 
 
يمكن للمستخدمين البعيدين .  الدعم من أجل المستخدمين المتجولين-2

 عن أجهزة 
" اتصال سطح المكتب البعيد بويب"الكمبيوتر الخاصة بهم استخدام 

 للحصول على 
ول آمن إلى محطات عملهم األساسية أو ملقم محطة طرفية مفضل وص

 من أي 
 . Internet Explorer وWindowsآمبيوتر يشغل 

 
قد .  نظام يمّثل العامل المشترك األصغر بين األنظمة األساسية-3

 اتصال سطح "يحقق 
احتياجات المؤسسات التي تريد عمالء متماثلين " المكتب البعيد بويب

 على آافة 
 . األنظمة األساسية

 
إن المؤسسات التي تريد نشر اتصالت . extranet تسليم تطبيقات -4

 ملقم محطة 
طرفية أو اتصاالت سطح مكتب بعيد إلى البائعين، أو المزودين، أو 

 الزبائن يمكن أن 
لتوزيع هذه االتصاالت " اتصال سطح المكتب البعيد بويب"تستخدم 

 بسهولة وفاعلية 
 .ة عبر إنترنتوبكلفة قليل

 
على الجهاز في " اتصال سطح المكتب البعيد بويب"نحتاج أوال لتثبيت 

 المكتب و لعمل 
 :ذلك يجب القيام بما يلي

 
 . افتح إضافة أو إزالة البرامج في لوحة التحكم
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 . Windowsإزالة مكونات /انقر فوق إضافة

 
 . حدد خدمات معلومات إنترنت، ثم انقر فوق تفاصيل

 
قائمة مكونات خدمات معلومات إنترنت الفرعية، حدد خدمة في ال

World Wide Web ، 
 . ثم انقر فوق تفاصيل

 
 الفرعية، انقر فوق خانة World Wide Webفي القائمة مكونات 

 اتصال سطح "االختيار 
 . ، ثم انقر فوق موافق"المكتب البعيد بويب

 
 . ، انقر فوق التاليWindowsفي معالج مكونات 

 
قر فوق ابدأ، وأشر إلى آافة البرامج، وأشر إلى أدوات إدارية، ومن ان

 ثم انقر فوق إدارة 
 . خدمات إنترنت

 
 local computerقم بتوسيع هرم المجلد حتى تصل إلى المجلد 

name\Web  
Sites\Default Web Site\tsweb . 

 
 .  ثم انقر فوق خصائصtswebانقر بزر الماوس األيمن فوق المجلد 

 
 . انقر فوق عالمة التبويب أمان الدليل في مربع الحوار خصائص

 
في عنصر التحكم بالوصول والمصادقة المجهولين، انقر فوق 

 .... تحرير
 

حدد خانة االختيار وصول مجهول في مربع الحوار أساليب 
 المصادقة، ثم انقر فوق 

 . موافق مرتين
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 في مقهى انترنت قم اآلن من الجهاز الذي تعمل عليه آمثال أي جهاز

 ببساطة 
و اآتب عنوان )  و ما بعدها4النسخة (بتشغيل انترنت اآسبلورر 

 جهازك في العمل 
 :آما يلي

 
http:// server/tsweb مع إبدال ،  server بعنوان IP لجهازك في 

 المكتب آمثال إن 
 فسيكون العنوان الذي 212.125.58.25 للجهاز هو IPآان عنوان 
 به في عليك أن تكت

 :المتصفح هو آما يلي
 

http://212.125.58.25/tsweb 
 

 :حينها ستظهر صفحة شبيهة بما يلي
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آما شرحت أعاله آيفية ( اآتب اسم الجهاز البعيد serverفي خانة 
 ).معرفته

 
 ليظهر لك Connect حدد حجم النافذة ثم انقر على Sizeفي خانة 

 سطح المكتب 
 

 :تاليةالبعيد آما في الصورة ال

 
 

و بعدها تكون في آامل الحرية في التحكم بجهازك البعيد ، آما 
 تستطيع إضافة هذه 

الصفحة للمفضلة آي تتمكن من الدخول بكل سهولة و دون آتابة أي 
 شيء في 

 .المرات المقبلة
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أحيانا عند إيقاف تشغيل : السؤال مئة و ثالث و سبعون
ج ال تستجيب، هل الجهاز تظهر رسالة تفيد أن بعض البرام

 هناك طريقة لجعل الويندوز يغلق هذه البرامج تلقائيا؟
 

 : و هناك اذهب إلىregeditتشغيل و اآتب >نعم اذهب الى ابدأ
 

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop 
 

 و أعطه AutoEndTasksو هناك انقر نقرا مزدوجا على المفتاح 
 0 بدال من 1القيمة 

  
لقد قمت بتثبيت درايفر ما ألحد :  أربع و سبعونالسؤال مئة و

األجهزة و لكنه أدى إلى ظهور بعض المشاآل في الويندوز ، 
 هل هناك طريقة للعودة للدرايفر القديم؟

 
النظام، ثم تبويب الجهاز ثم انقر على >نعم ، اذهب إلى لوحة التحكم

جديد له و إدارة األجهزة و هناك حدد الجهاز الذي قمت بتثبيت درايفر 
اضغط بالزر األيمن للفأرة عليه و اختر خصائص ثم تبويب برنامج 

 .التشغيل و هناك انقر على استعادة برنامج التشغيل السابق
 

أحيانا عند إغالق بعض البرامج : السؤال مئة و خمس سبعون
تبقى بعض ملفاتها عالقة في الذاآرة مما يخفض من أداء 

عل الويندوز يتخلص تلقائيا من الويندوز ، هل هناك طريقة لج
 هذه الملفات؟

 
 : و هناك اذهب الىregeditتشغيل و اآتب >نعم اذهب الى ابدأ

 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsof

t\Windows\CurrentVersion\Explorer  
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و من الجهة المقابلة من نافذة البرنامج اضغط بالزر األيمن للفأرة على 
و ) string value( قيمة سلسلة أو > تر جديدأي مكان فارغ و اخ

 ثم  انقر عليه مرتين و اعطه AlwaysUnloadDLLأعطيها اإلسم 
 .1القيمة 

 
هل هناك طريقة لمعرفة : السؤال مئة و ست و سبعون

 XPالدرايفرات غير المتوافقة بشكل آامل مع ويندوز 
 لتحديثها إن أمكن؟

 
 ثم موافق و هناك انقر sigverifتشغيل و اآتب >نعم، اذهب الى ابدأ

على خيارات متقدمة ثم اختر البحث عن الملفات األخرى التي لم يتم 
: توقيعها رقميا ، ثم انقر على استعراض و توجه الى المجلد 

Windows\System32\Drivers ثم انقر على موافق ثم انقر على 
 .ابدأ

 
فح هل هناك طريقة لتسريع تص: السؤال مئة و سبع و سبعون

 ؟Network Browsingالشبكة 
 

 : و هناك اذهب الىregeditتشغيل و اآتب >نعم، اذهب الى ابدأ
 

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Wi
ndows/Current 

Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace 
 

 :ثم احذف المفتاح التالي
 
}D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF{. 
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هل هناك طريقة إلضافة : ؤال مئة و ثمان و سبعونالس
ADMINISTRATOR الى قائمة المستخدمين في لوحة 

 ؟XPالدخول الى ويندوز 
 

 : و هناك اذهب إلىregeditتشغيل و اآتب >نعم، اذهب إلى ابدأ
 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsof
t\Windows 

NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\User
List 

 
 Administratorو من الجهة المقابلة انقر نقرا مزدوجا على المفتاح 

من قائمة ( ، أما إن لم تجد هذا المفتاح فقم بإنشائه 1و غير قيمته إلى 
 ثم أعد 1و أعطه القيمة ) DWORDقيمة >جديد>تحرير: البرنامج 

 .تشغيل الجهاز
 

منع اإلنترنت هل هناك طريقة ل: السؤال مئة و تسع و سبعون
إآسبلورر من حفظ الصفحات المشفرة التي أستعرضها على 

 اإلنترنت و ذلك لمنع الوصول إليها من قبل المخترقين؟
 

خيارات إنترنت ، ثم تبويب خيارات متقدمة >نعم، اذهب لوحة التحكم
عدم حفظ الصفحات المشفرة الى : و تحت قسم أمان ضع عالمة أمام

 .افقالقرص ، ثم انقر على مو
 

 XPهل أستطيع أن أجعل الويندوز : السؤال مئة و ثمانون
 ؟)L2(يستفيد من الحجم الفعلي لذاآرة الكيش المستوى الثاني 

 
 : و هناك اذهب إلىregeditتشغيل و اآتب >نعم اذهب إلى ابدأ
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HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCont
rolSet\Control\Session Manager\Memory 

Management 
 

 و SecondLevelDataCacheو انقر نقرا مزدوجا على المفتاح 
يمكن معرفتها من آتيب المعالج ( لديك L2أعطه القيمة الفعلية لذاآرة 

 ).المرفق بالجهاز
 

آيف أستطيع تشفير ملفاتي و : السؤال مئة و واحد و ثمانون
 مجلداتي لمنع وصول المخترقين لها؟

 
، يمكنك XPالمتوفر في ويندوز ) EFS(مع نظام تشفير الملفات 
 بهذا بواسطة تشفير البيانات في EFSيقوم . تخزين البيانات بشكل آمن

ملفات أو مجلدات محددة على أقراص قائمة على نظام الملفات 
NTFS . 

 
 متكاملة مع نظام الملفات، فهي سهلة اإلدارة، صعبة EFSبسبب أن 

فيد من الناحية العملية وهذا م. االختراق، وشفافة بالنسبة للمستخدم
لتأمين البيانات على أجهزة الكمبيوتر التي قد تكون غير حصينة ضد 

 . السرقة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة
 

ال يمكن تشفير الملفات والمجلدات أو فك تشفيرها على وحدات 
 .FATالتخزين القائمة على نظام الملفات 

 
 :لتشفير ملف أو مجلد قم بما يلي

 
 . Windowsفتح مستكشف  ا-1
 
،  انقر بزر الماوس األيمن فوق الملف أو المجلد الذي تريد تشفيره-2

 . ثم انقر فوق خصائص
 
 . انقر فوق خيارات متقدمة،    في التبويب عام-3
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 .  حدد خانة االختيار تشفير المحتويات لتأمين البيانات-4
 

 :مالحظات
 
إذا قمت بتشفير .  المضغوطة ال يمكن تشفير الملفات أو المجلدات-1

 . ملف أو مجلد مضغوط، فإن الملف أو المجلد سيصبح غير مضغوط
 
يتم سؤالك ما إذا آنت تريد تشفير المجلد ،  عند تشفير ملف مفرد-2

تصبح آافة الملفات ، إذا اخترت ذلك. الذي يحتوي هذا الملف أيضًا
 . ستقبل ُمشفرةوالمجلدات الفرعية التي تضاف إلى هذا المجلد في الم

 
يتم سؤالك فيما إذا آنت تريد أن تكون آافة ،  عند تشفير مجلد-3

إذا اخترت . الملفات والمجلدات الفرعية داخل المجلد ُمشفرة ايضًا
تصبح آافة الملفات والمجلدات الفرعية الموجودة حاليًا في ، ذلك

ضافتها باإلضافة إلى أي ملفات أو مجلدات فرعية تتم إ، المجلد ُمشفرة
ال تصبح ، إذا اخترت تشفير المجلد فقط. إلى ذلك المجلد في المستقبل

. آافة الملفات والمجلدات الفرعية الموجودة حاليًا في هذا المجلد ُمشفرة
أي ملفات أو مجلدات فرعية ُتضاف إلى ذلك المجلد في المستقبل ، لكن

 . تصبح مشّفرة
 

 :لفك تشفير ملف ما أو مجلد قم بما يلي
 
 . Windows افتح مستكشف -1
 
 انقر بزر الماوس األيمن فوق الملف أو المجلد المشفر، ثم انقر فوق -2

 . خصائص
 
 . انقر فوق خيارات متقدمة،    في التبويب عام-3
 
 .  امسح خانة اختيار تشفير المحتويات لتأمين البيانات-4
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 :مالحظة
 

آنت تريد فك تشفير آافة يتم سؤالك فيما إذا ، عند فك تشفير مجلد ما
إذا اخترت فك تشفير . الملفات والمجلدات الفرعية داخل ذلك المجلد

تبقى الملفات والمجلدات مشفرة داخل المجلد الذي تم فك ، المجلد فقط
ال يتم تشفير الملفات والمجلدات الجديدة تلقائيًا والتي ، ولكن. تشفيره

 . يتم إنشاؤها في المجلد الذي تم فك تشفيره
 

هل من الممكن إلغاء خاصية : السؤال مئة و اثنان و ثمانون
Windows Scripting Host) WSH ( التي تعد من

البوابات الخطرة للوصول الى سجل النظام و خاصة من قبل 
 الفيروسات و ملفات التجسس؟

 
خيارات المجلد ثم تبويب أنواع الملفات > نعم، اذهب الى لوحة التحكم

 و هناك ابحث 
 . و قم بحذفهWindows Scripting Hostن الملف من نوع ع
 

عند تسجيل األقراص : السؤال مئة و ثالث و ثمانون
 أالحظ أن جهاز تسجيل XPالمضغوطة باستخدام ويندوز 

األقراص يصدر صوتا مزعجا ، هل من طريقة لتخفيض أو 
 منع هذه الضوضاء؟

 
 ثم انقر على إدارة النظام تبويب الجهاز>نعم، اذهب الى لوحة التحكم

 األجهزة و هناك 
 ثم حدد IDE ATA/ATAPI controllersانقر نقرا مزدوجا على 

  التي يتصل بها IDEقناة 
محرك تسجيل األقراص و اضغط عليها بالزر األيمن للفأرة و اختر 

 خصائص و هناك اذهب 
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 فقط ثم انقر PIOالى تبويب إعدادات متقدمة و من وضع النقل اختر 
 .موافقعلى 

 
آيف يمكن إعداد إتصال مباشر : السؤال مئة و أربع و ثمانون

 ؟XPبين جهازين باستخدام ويندوز 
 

بواسطة اتصاالت شبكة االتصال، يمكنك إنشاء اتصال فعلي باستخدام 
، أو ISDN، وجهاز مودم DirectParallelآبل تسلسلي، وآبل 

وتر الَجيب على سبيل المثال، إذا آان عندك آمبي. بطريقة آخرى
Windows CEأو آان عندك .  وتريد أن تصله بشبكة االتصال

إذا أردت . شبكتا اتصال أو أآثر في الموقع نفسه ليست متصلة فعليًا
استخدام موارد على آلتا الشبكتين من آمبيوتر واحد، فيمكنك استخدام 

عليك توصيل .  فارغRS-232Cاتصال آبل تسلسلي مع آبل مودم 
 على COM على الكمبيوتر بمنفذ COMمن منفذ  RS-232Cآبل 

. ملقم الوصول البعيد، والمستخدم إلنشاء وصول إلى شبكة االتصال
 فارغ آبديل لمحول شبكة RS-232Cيمكنك أيضًا استخدام مودم 

آبل أقل (االتصال إذا آان الكمبيوتر لديك متوضعًا فعليًا بالقرب من 
 .دملقم الوصول البعي)  مترا بالطول15من 

 
 :إلجراء اتصال مباشر لشبكة اتصال

 
 . افتح اتصاالت شبكة االتصال

 
تحت مهام شبكة االتصال، انقر فوق إنشاء اتصال جديد، ومن ثم انقر 

 . فوق التالي
 

 . انقر فوق إعداد اتصال متقدم، ثم انقر فوق التالي
 

 انقر فوق االتصال مباشرًة بكمبيوتر آخر، وانقر فوق التالي، ثم اتبع
 . اإلرشادات الموجودة في معالج االتصال الجديد

 
 :مالحظات 
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 إلنشاء اتصال شبكة اتصال مباشر يتصرف آمضيف، يجب أن -1

تسجل الدخول آمسؤول أو أن تكون عضوًا في مجموعة 
Administrators . وال يتطلب إنشاء اتصال شبكة االتصال المباشر

 . الضيف مستوى حقوق المسؤول
 
اتصال على أنه مضيف عند إنشائه، سيظهر االتصال  إذا حددت -2

 . على أنه االتصاالت الواردة في مجلد اتصاالت شبكة االتصال
 
 يمكنك إنشاء اتصاالت مباشرة متعددة بنسخها في مجلد اتصاالت -3

يمكنك عندئٍذ إعادة تسمية االتصاالت وتعديل إعدادات . شبكة االتصال
بسهولة إنشاء اتصاالت مختلفة لتناسب بالقيام بذلك، يمكنك . االتصال

 . المنافذ المتعددة، أو أجهزة الكمبيوتر المضيفة، إلخ
 
وهذا مفيد .  تستطيع االتصاالت المباشرة تجاوز متطلبات المصادقة-4

ويجب تكوين هذه اإلعدادات . palmtopلبعض األجهزة مثل آمبيوتر
 . في االتصاالت المباشرة المضيفة

 
) RS-232C(شاء اتصال مباشر باستخدام آبل  إذا قمت بإن-5

تسلسلي، سيتم تمكين المنفذ الذي تحدده في معالج االتصاالت الجديد 
 . لالتصاالت التي تستخدم مودم فارغ

إذا آنت قد سجلت الدخول إلى الكمبيوتر آمسؤول أو آعضو في 
 عند قيامك بإنشاء اتصال مباشر، Administratorsمجموعة 

ئمة لتختار منها جهاز اتصال تتضمن آافة منافذ سيعرض عليك قا
الكمبيوتر المتوازية، ومنافذ األشعة تحت الحمراء المثبتة والممّكنة، 

وإذا آنت قد سجلت الدخول آمستخدم ليس عضوًا في . COMومنافذ 
، وقمت بإنشاء اتصال مباشر، تتضمن Administratorsمجموعة 

ازية، ومنافذ األشعة تحت الحمراء قائمة األجهزة منافذ الكمبيوتر المتو
فإذا .  المكّونة مع مودم فارغ فقطCOMالمثبتة والممّكنة، ومنافذ 
 التصال مباشر، اطلب من مسؤول COMاحتجت أن تستخدم منفذ 

 على الكمبيوتر مع مودم COMالنظام أن يقوم بتكوين واحد من منافذ 
 . حكمفارغ باستخدام خيارات الهاتف والمودم في لوحة الت
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 ال يحتاج المستخدمون إلى االتصاالت المباشرة للسماح بالوصول -6
إلى الموارد المشترآة، مثل الملفات والطابعات، في شبكة اتصال 

لتمكين الوصول المشترك إلى الموارد على الكمبيوتر المحلي، . محلية
يجب تمكين مشارآة الملفات والطابعات، ومشارآة الموارد، وإعداد 

 . ات المناسبةاألذون
 

 :DirectParallelإلجراء اتصال شبكة اتصال مباشر بواسطة آبل 
 

 . افتح اتصاالت شبكة االتصال
 

تحت مهام شبكة االتصال، انقر فوق إنشاء اتصال جديد، ومن ثم انقر 
 . فوق التالي

 
 . انقر فوق إعداد اتصال متقدم، ثم انقر فوق التالي

 
بيوتر آخر، وانقر فوق التالي، ثم قم انقر فوق االتصال مباشرًة بكم

 : بإجراء واحد مما يلي
 

الكمبيوتر الحالي يحتوي (إذا أردت أن يكون الكمبيوتر الحالي مضيفًا 
 . ، انقر فوق المضيف)على المعلومات التي تحتاج للوصول إليها

 
يصل الكمبيوتر إلى (إذا أردت أن يعمل الكمبيوتر الخاص بك آضيف 

، انقر فوق الضيف، ثم انقر )جودة على آمبيوتر آخرالمعلومات المو
 .فوق التالي

 
، ثم انقر )LPT1(في جهاز لهذا االتصال، انقر فوق تفرعي مباشر 

 . فوق التالي
 

 اتبع اإلرشادات المتبقية في معالج اتصال شبكة االتصال 
 

 :مالحظة
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يتطلب االتصال المباشر لشبكة االتصال والذي يستخدم آبل 
DirectParallel آمبيوترًا مستقًال يشّغل Windows 2000 أو 
Windows XP . 

 
عند تنصيب بعض البرامج : السؤال مئة و خمس و ثمانون

 تظهر رسالة خطأ رقمها 
  ، ما الحل لهذه المشكلة؟1606

 
 : و هناك اذهب الىregedt32تشغيل و اآتب >اذهب الى ابدأ

 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsof

t\Windows\CurrentVersion\Expl 
orer\User Shell Folders 

 
 و Common Administrative Toolsو أنشئ مفتاحا جديدا باسم 

 من النوع  قيمة 
 : و أعطه القيمة REG_EXPAND_SZالسالسل القابلة للتوسع 

 
 ALLUSERSPROFILE%\Start 

Menu\Programs\Administrative Tools% 
 

آيف أستطيع تثبيت و استخدام : مانونالسؤال مئة و ست وث
 ؟XPخدمة الفاآس في ويندوز 

 
يمكنك تكوين . يزودك الفاآس بتسهيالت الفاآس الكاملة من الكمبيوتر

 إعدادات 
الفاآس، وإرسال الفاآسات وتلقيها، وتعقب نشاط الفاآس ومراقبته، 

 والوصول إلى 
 اختيار إرسال باستخدام الفاآس، يمكنك. الفاآسات التي تمت أرشفتها

 الفاآسات 
وتلقيها باستخدام جهاز فاآس محلي متصل بالكمبيوتر أو باستخدام 

 جهاز فاآس 
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مودم داخلي أو خارجي، أو باستخدام جهاز فاآس بعيد متصل بموارد 
 الفاآس 

 .الموجودة على شبكة اتصال
 

 .Windowsال يثبت الفاآس افتراضيًا أثناء إعداد 
 

 :لتثبيت مكون الفاآس
 

 . افتح إضافة أو إزالة البرامج في لوحة التحكم
 

 . Windowsإزالة مكونات /انقر فوق إضافة
 

، حدد خانة االختيار خدمات الفاآس، Windowsفي معالج مكونات 
 ثم اتبع اإلرشادات 

 
 .التي تظهر على الشاشة

 
 
 :مالحظات 
 

فة لفتح برنامج الفاآس بعد التثبيت، انقر فوق ابدأ، وأشر إلى آا
 البرامج، وأشر إلى 

البرامج الملحقة، وأشر إلى اتصاالت، ومن ثم انقر فوق وحدة تحكم 
 . الفاآس

 
معالج "، يتم فتح "فاآس"في المرة األولى التي تقوم فيها باستخدام 

 تكوين 
لمساعدتك على تكوين اإلعدادات األساسية لجهاز الفاآس " الفاآس
 في . المحلي

 اإلعدادات في هذه المرحلة، يمكنك فتح هذا حالة اختيارك عدم تكوين
 المعالج في 
 .أي وقت
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 :الستخدام معالج إرسال الفاآس
 

انقر فوق ابدأ، وانقر فوق آافة البرامج، ثم أشر إلى البرامج الملحقة، 
 ثم إلى 

 . اتصاالت، ثم إلى فاآس، ثم انقر فوق وحدة تحكم الفاآس
 

 . ة فاآسفي القائمة ملف، انقر فوق إرسال رسال
 

في حالة تثبيت أآثر من طابعة فاآس واحدة، حدد طابعة فاآس من 
 القائمة المتاحة 
 ". معالج إرسال الفاآس"قبل بدء تشغيل 

 
لتحديد معلومات " معالج إرسال الفاآس"اتبع اإلرشادات الموجودة في 

 المستلم، 
وحدد صفحة غالف وقم بتعيين الجدولة واألفضلية وإعدادات رسالة 

 . إلعالم بالتسلما
  

". ابدأ"يمكنك أيضًا إرسال صفحة غالف آرسالة فاآس من القائمة 
 انقر فوق ابدأ، 

وانقر فوق آافة البرامج، ثم أشر إلى البرامج الملحقة، ثم إلى 
 اتصاالت، ثم إلى 

 . فاآس، ثم انقر فوق إرسال رسالة فاآس
 

ط إرسال صفحة ، يمكنك فق"ابدأ"من وحدة تحكم الفاآس ومن القائمة 
 غالف آرسالة 

تكون صفحة . فاآس وإدخال رسالة الفاآس آمالحظة لصفحة الغالف
 غالف الفاآس 

ال يمكنك إرسال مرفقات مع صفحة . مفيدة في رسائل الفاآس القصيرة
 غالف 
 . الفاآس
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 يتم فتح Windowsإذا قمت بإرسال مستند بالفاآس من تطبيق 
 معالج إرسال "

 .  اختيار تضمين صفحة غالف مع رسالة الفاآس، ويمكنك"الفاآس
 

اختيارات لقوالب صفحة الغالف التي " معالج إرسال الفاآس"يمنحك 
 . يتم استخدامها

يتضمن االختيار صفحات الغالف الشخصية وقوالب صفحة الغالف 
 المشترآة التي تم 
 . لمزيد من المعلومات، راجع تقديم صفحات الغالف. تعريفها من قبل

 
قم . مكنك إرسال رسالة فاآس إلى مستلم مفرد أو إلى عدة مستلميني

 بإدخال 
دفتر عناوين "معلومات المستلم، أو حدد عنوان رسالة الفاآس من 

Windows " أو من 
يجب إدخال معلومات لمستلم واحد على ". Outlookجهات اتصال "

 عند إدخال . األقل
 من الضروري استخدام رقم فاآس لمستلم، يمكنك تحديد ما إذا آان

 قواعد الطلب 
إذا قمت باختيار عدم . وتحديد موقع وآود المنطقة ورقم الفاآس

 استخدام قواعد 
 . الطلب يمكنك إدخال رقم الفاآس المطلوب

 
تتكون قاعدة الطلب من . تحدد قاعدة الطلب آيفية طلب رقم فاآس

 معلومات الموقع 
يتم استخدام قاعدة . طلبوقواعد آود المنطقة ومعلومات بطاقة ال

 الطلب إلنشاء 
على سبيل المثال، قد تحتاج دومًا إلى . موقع يتم تطبيق قواعد محددة له

 آود منطقة 
 . يمكنك تكوين قاعدة طلب لهذا الغرض. محددة لموقع معين

 
عند تحديد صفحة غالف، يكون لديك خيار تحديد معلومات حول 

 مرسل الفاآس ليتم 
يمكنك تحديد ما إذا آان سيتم تطبيق . ة الغالفتضمينها على صفح



 

777 

 معلومات 
المرسل على رسالة الفاآس الجاري إرسالها فقط، أو على آافة 

 إرساالت رسائل 
 . الفاآس المستقبلية

 
في حالة احتواء قالب صفحة الغالف على موضوع أو مالحظة، يجب 

 توفير هذه 
 . المعلومة قبل متابعة المعالج

 
يمكنك إرسالها . وقت جدولة رسالة الفاآس ليتم إرسالهايمكنك تحديد 

 فورًا، أو 
 ساعة القادمة، أو تحديد ضرورة إرسالها 24تحديد وقت في خالل 
 عند تطبيق معدالت 

 . الخصم
 

إذا آنت مسئول . يمكنك تعيين األفضلية لرسالة الفاآس الخاصة بك
 الكمبيوتر يمكنك 

إذا آنت تستخدم جهاز الفاآس . ليتعيين األفضلية لجهاز الفاآس المح
 البعيد، يقوم 

مسئول الفاآس بتكوين أذونات أمان تؤثر على قدرتك على تعين 
 األفضلية لرسالة 
إذا لم يكن لديك األذونات المطلوبة، لن يتاح هذا . الفاآس الصادرة

 يتم إرسال . الخيار
س يتم إرسال رسائل الفاآ. رسائل الفاآس الصادرة حسب األفضلية

 ذات األفضلية 
وتكون . العليا أوًال، تتبعها الرسائل ذات األفضلية العادية ثم الدنيا

 األفضلية االفتراضية 
 . هي األفضلية العادية

 
إذا آنت تقوم بإرسال رسالة فاآس باستخدام جهاز فاآس بعيد يمكنك 

 تحديد تلقي 
و إلعالمك رسالة اإلعالم بالتسلم، لتأآيد إرسال رسالة الفاآس بنجاح أ



 

778 

 بفشل 
 

يتم تعيين خيارات اإلعالم بالتسلم بواسطة مسؤول . إرسال الفاآس
 الفاآس ويمكن 
 : أن تتضمن

 
 . غير مطلوب رسالة إعالم بالتسلم: عدم اإلعالم

 
سيتم عرض رسالة على جهاز الكمبيوتر إلعالمك ما : الرسالة المنبثقة

 إذا تم إرسال 
 . رسالة الفاآس بنجاح أم ال

 
سيتم تلقي رسالة بريد إلكتروني لتأآيد ما إذا قد : الة بريد إلكترونيرس

 تم تلقي 
 . رسالة الفاآس بنجاح أم ال

 
في حالة استخدام جهاز فاآس بعيد، يمكنك تحديد تلقي رسالة إعالم 

 بالتسلم 
 . مفردة لرسالة الفاآس التي تم إرسالها للعديد من المستلمين

 
س بعيد، يمكنك اإلشارة إلى طلب نسخة من في حالة استخدام جهاز فاآ

 رسالة 
يجب مالحظة أنه في حالة تحديد . الفاآس المرسلة ليتم إرفاقها للمستلم

 هذا 
الخيار وإرفاق صفحة غالف لرسالة فاآس لعديد من المستلمين، لن 

 يتم إرفاق 
باإلضافة إلى . صفحة الغالف مع نسخة رسالة الفاآس التي تم إرسالها

 ا ذلك، إذ
آانت رسالة الفاآس التي يتم إرسالها للعديد من المستلمين تتكون من 

 صفحة 
غالف فقط، فلن تتمكن من إرفاق نسخة من رسالة الفاآس برسالة 

 اإلعالم 
 . بالتسلم



 

779 

 
 :لتحديد إعدادات الفاآس الستقبال الرسائل

 
 انقر فوق ابدأ، ثم انقر فوق لوحة التحكم، ثم انقر فوق طابعات وأجهزة

 أخرى، ثم انقر 
 . فوق الطابعات والفاآسات

 
انقر بزر الماوس األيمن فوق جهاز الفاآس المحلي، ثم انقر فوق 

 خصائص، ثم انقر 
فوق عالمة التبويب األجهزة، وانقر فوق خصائص، ثم انقر فوق 

 . عالمة التبويب تلقي
 

، اآتب سلسلة )CSID(لتحديد المعرف المشارك الذي يتم االتصال به 
  CSIDنصية لـ 

و هو الذي ) CSID(في المربع معرف المشارك الذي يتم االتصال به 
 يقوم بتعريفك 

 . آمتلقي رسالة الفاآس
 

لتحديد ضرورة الرد اليدوي على آافة مكالمات الفاآس الواردة، انقر 
 . فوق رد يدوي

 
لتحديد عدد دقات الجرس قبل الرد على رسالة الفاآس الواردة تلقائيًا، 

 م بإدخال ق
 . 99 و 1يمكن أن تكون القيمة بين . قيمة في الرد التلقائي بعد

 
لتحديد طباعة الرسائل الواردة، انقر فوق الطباعة على وحدد اتصال 

 طابعة الفاآس 
 . المحلية أو طابعة الفاآس البعيدة من القائمة المتوفرة

 
 مجلد، انقر لتحديد حفظ نسخة من آافة رسائل الفاآس التي تم تلقيها في

 فوق 
يتم إضافة هذه النسخة إلى . حفظ نسخة في المجلد، وحدد موقع المجلد
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 نسخة 
 ". علبة الوارد"الفاآس التي تم تخزينها في مجلد أرشيف 

 
و تستطيع باستخدام وحدة التحكم بالفاآس إدارة الرسائل الصادرة و 

 الواردة بشكل 
 :تفصيلي آما يلي

 
 ":الوارد"مجلد

 
أو علبة الوارد مخزون لكافة رسائل الفاآس " الوارد"لديعتبر مج
 إذا قمت . الواردة

بتلقي رسائل فاآس من أجهزة فاآس متعددة، محلية وبعيدة، يعتبر 
 " الوارد"مجلد 

إذا آنت المسؤول عن . قائمة انتظار جماعية لكافة أجهزة التلقي هذه
 جهاز 

تتحكم بشكل آامل الكمبيوتر، وتستخدم جهاز فاآس محلي فقط، فإنك 
 في مجلد 

خالف ذلك، تحتاج إلى أذونات أمان لعرض رسائل الفاآس ". الوارد"
 وإدارتها في مجلد 

 ".الوارد"
 

حتى اآتمال أي إجراء محدد أو " الوارد"تظل رسالة الفاآس في مجلد 
 حتى يتم 

عند ذلك يتم نقلها . توجيهها وفقًا للنهج المحدد من قبل مسؤول الفاآس
 علبة "إلى 
ولكن، إذا لم يكتمل اإلجراء ألي سبب، تظل رسالة الفاآس ". الوارد

 في مجلد 
حتى يتم حذفها أو في بيئة شبكة االتصال، حتى يتم وضعها " الوارد"

 في مجلد 
إذا تم إنهاء . وفقًا للمهلة القصوى المحددة من قبل المسؤول" الوارد"

 تلقي الفاآس 
 من رسالة الفاآس بنجاح، يتم تعيين أثناء تقدمه، ولكن تم تلقي جزء

 الحالة إلى تم 
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في حالة ". الوارد"تلقي جزء من الرسالة ويتم نقلها إلى مجلد 
 استخدامك لجهاز 

فاآس محلي لتلقي رسائل الفاآس يمكنك تحديد ضرورة الحذف 
 التلقائي لرسائل 

 .بشكل دوري" الوارد"الفاآس الواردة التي تظل في مجلد 
 

" الوارد"حتويات رسالة الفاآس الموجودة في مجلد يمكن عرض م
  في TIFFآملف 

 .Windows XP - Image Previewبرنامج صور 
 

 : علبة الصادر
 

مخزون لكافة رسائل الفاآس التي ُينتظر " علبة الصادر"تعتبر 
 إرسالها، أو جاري 

في حالة إرسالك لرسائل فاآس باستخدام أجهزة فاآس . إرسالها
 لية متعددة، مح

قائمة انتظار جماعية لكافة هذه " علبة الصادر"وبعيدة، تعتبر 
 إذا آنت تريد . األجهزة

إزالة رسائل الفاآس الصادرة لجهاز بعيد محدد، فإنك تحتاج إلى إزالة 
 اتصال طابعة 

بمجرد أن يتم إرسال رسالة الفاآس بشكل ناجح، يتم نقلها إلى . الفاآس
 مجلد 

 ".العناصر المرسلة"
 
ما معنى رسالة الخطأ التالية : لسؤال مئة و سبع و ثمانونا

التي تظهر لي عند تنصيب الويندوز أو تثبيت أحد البرامج أو 
 Stop 0x0000000A: األجهزة 

IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ؟ 
 

تشير هذه الرسالة الى أن أحد الدرايفرات غير متوافق مع الويندوز أو أن هناك 
لنظام ، لحل المشكلة تأآد من خلو جهازك من فيروس وصل الى ملفات ا

الفيروسات و أزل أي درايفر قمت بتثبيته مؤخرا و احصل على درايفر متوافق 
 .XPمع الويندوز 
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: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و ثمان و ثمانون
Stop 0x0000001E 

KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED؟ 
 

صول مجهول الى الذاآرة بطريقة غير صالحة و غالبا تفيد هذه الرسالة أن هناك و
 و لحل هذه XPتظهر هذه الرسالة عند تثبيت درايفر غير متوافق مع ويندوز 

 .المشكلة يجب إزالة الدرايفر الذي تم تنصيبه مؤخرا
 

: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و تسع و ثمانون
Stop 0x00000024 NTFS_FILE_SYSTEM؟ 

 
 و هناك رسالة مشابهة NTFSتفيد هذه الرسالة بوجود مشكلة في نظام الملفات 

 و لحل هذه المشكلة FAT32 و هي خاصة بنظام الملفات 23رمزها ينتهي ب 
 و تأآد من صحة توصيل chkdsk.exe: شغل هذا الملف من موجه األوامر 

 .األسالك بين األقراص
 

 Stop: خطأ التاليةما معنى رسالة ال: السؤال مئة و تسعون
0x0000002E DATA_BUS_ERROR؟ 

 
هناك عدة أسباب لظهور هذه الرسالة، و أآثرها شيوعا وجود مشكلة 

في ذاآرة النظام أو ذاآرة بطاقة العرض و من األسباب األخرى وجود 
مشكلة في القرص الصلب و البد من فحصه و السبب األخير هو 

 .عطب في اللوحة األم
 

: ما معنى رسالة الخطأ التالية: واحد و تسعونالسؤال مئة و 
Stop 0x0000003F 

NO_MORE_SYSTEM_PTES؟ 
 

هذه الرسالة نادرة الحدوث و يكون سببها على األغلب سوء استخدام 
 ، حاول Backupالستعادة البيانات في برنامج النسخ االحتياطي 
 .استخدام خاصية استعادة النظام لحل المشكلة
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: ما معنى رسالة الخطأ التالية: اثنان و تسعونالسؤال مئة و 

Stop 0x00000050 
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA ؟ 

 
تفيد هذه الرسالة بأن أحد الدرايفرات أو الخدمات قام باستدعاء بيانات 

ما من الذاآرة و لكنه لم يجدها ، و المسبب لهذه المشكلة إما درايفر 
 XPغير متوافق مع الويندوز غير متوافق مع الويندوز أو برنامج 

مثل بعض البرامج المضادة للفيروسات ، في هذه الحالة يجب إزالة 
الدرايفر أو البرنامج الذي ظهرت الرسالة بعد تنصيبه، و ال تنس 

 .SAFE MODEالولوج الى الويندوز في نمط األمان 
 

: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و ثالث و تسعون
Stop 0x00000077 

KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR؟ 
 

تفيد هذه الرسالة بأن النظام فشل في الوصول الى البيانات المطلوبة 
من الذاآرة الظاهرية، و المسبب لهذه المشكلة يكون ألسباب مختلفة 
من بينها عطب في الذاآرة أو مشكلة في القرص الصلب أو إصابة 

 .فيروس للجهاز
 
 
 

: ما معنى رسالة الخطأ التالية: تسعونالسؤال مئة و أربع و 
Stop 0x00000079 MISMATCHED_HAL؟ 

 
تفيد هذه الرسالة بوجود عدم تطابق و توافق بين ملفات نظام ويندوز 

XP و طبقة hardware abstraction layer (HAL) للويندوز، و 
 ACPIتحدث هذه المشكلة غالبا في األجهزة التي تعمل مع مواصفات 

 في البيوس بشكل غير متوقع تحدث هذه ACPIت إعدادات فإذا تغير
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المشكلة ، و لحلها البد من إعادة تنصيب الويندوز بعد التأآد من صحة 
 .اإلعدادات في البيوس

 
: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و خمس و تسعون

Stop 0x0000007A 
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR؟ 

 
 أما سببها فهو إما 193بهة للرسالة في السؤال  إفادة هذه الرسالة مشا

 أو وجود أجزاء SCSIأن يكون سوء تنصيب أو إعداد لدرايفرات 
 أو تعارض بين إعدادات Bad blocksمعطوبة في القرص الصلب 

 .SCSIالبيوس و متحكم 
 

: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و ست و تسعون
Stop 0x0000007B 

INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE؟ 
 

 لم يتعرف على أقسام القرص XPتشير هذه الرسالة الى أن ويندوز 
الصلب أثناء تشغيل الجهاز، لحل هذه المشكلة أقلع من القرص 

 و نفذ Recovery Console و ادخل الى XPالمضغوط لويندوز 
 .Bootcfgاألمر 

 
: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و سبع و تسعون

Stop 0x0000007F 
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP؟ 

 
تفيد هذه الرسالة بوجود مشكلة في العتاد و غالبا ما يكون سببها عطب 
في رقاقات الذاآرة أو ارتفاع في درجة حرارة المعالج و الذي قد ينتج 
عن عطل في مروحة التبريد أو محاولة رفع سرعة المعالج الى درجة 

 .ال يتحملها
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: ما معنى رسالة الخطأ التالية: مئة و ثمان و تسعونالسؤال 
Stop 0x0000009F 

DRIVER_POWER_STATE_FAILURE؟ 
 

تشير هذه الرسالة الى وجود مشكلة في عملية إيقاف تشغيل الجهاز 
السابقة و يكون سببها درايفر أو برنامج غير متوافق مع الويندوز و 

 الخطأ و يكون عليك أن تلغي غالبا ما يكون اسم الدرايفر ملحقا برسالة
 .Safe Modeتثبيته بعد الولوج الى الويندوز في نمط األمان 

 
: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مئة و تسع و تسعون

Stop 0x000000C2 BAD_POOL_CALLER؟ 
 

تفيد هذه الرسالة بمحاولة فاشلة من قبل احد الدرايفرات للوصول الى 
 .تخلص من آخر درايفر قمت بتثبيته. ذاآرةموقع غير صالح في ال

 
 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مائتان

0x000000D1 
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL؟ 

 
رسالة الخطأ هذه تعتبر من الرسائل الشائعة عند تنصيب الويندوز 

XP أو تحديث إصدار سابق من ويندوز الى إصدار XP و يكون ،
ر غير متوافق أو إصدار من برنامج غير متوافق مع سببه درايف

، لتجاوز هذه المشكلة حاول الحصول على الدرايفرات XPويندوز 
 ).26راجع السؤال (المناسبة قبل تنصيب الويندوز 

 
 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مائتان و واحد

0x000000D8 
DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES؟ 

 
 بعد 191مشكلة درايفر سيء و حل المشكلة مشابه للسؤال سبب هذه ال

 .التخلص من الدرايفر سبب المشكلة إن عرف
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 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مائتان و اثنان

0x000000EA 
THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER؟ 

 
تظهر هذه الرسالة عند ترآيب بطاقة عرض جديدة أو استخدام درايفر 

، لحل المشكلة XPاقة الموجودة لديك و لكنه غير مناسب لويندوز للبط
 .غير البطاقة أو أزل الدرايفر غير المناسب

 
 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مائتان و ثالث

0x000000ED 
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME؟ 

 
 من الوصول القرص الذي يحتوي على ملفات XPلم يتمكن الويندوز 

الع ، إذا رأيت هذه الرسالة بعد محاولة تحديث النظام الى ويندوز اإلق
XP المناسبة لمتحكم ) الدرايفرات( فتأآد من أن لديك المشغالت

، آما تستطيع اإلطالع على إجابة السؤال disk controllerالقرص 
 ، و غالبا ما تختفي هذه الرسالة تلقائيا دون أي تدخل منك بعد 196

 .جهازإعادة تشغيل ال
 
 

 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مائتان و أربع
0x000000F2 

HARDWARE_INTERRUPT_STORM؟ 
 

 نظرا ألن IRQتفيد هذه الرسالة الى أن أحد األجهزة فشل في استخدام 
، اقرأ البيانات الملحقة XPدرايفر هذا الجهاز غير مناسب لويندوز 

ايفر سبب المشكلة و الجهاز المرتبط به برسالة الخطأ لمعرفة اسم الدر
و من ثم و بعد الولوج الى نمط األمان توجه الى إدارة األجهزة و أزل 

 . ثم أضفهم من جديدIRQأي جهاز مرتبط بنفس خط 
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 Stop : ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مائتان و خمس
0xC000021A 

STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINAT
ED؟ 

 
، لحل Crss.exe البرامج بإحداث مشكلة في ملف النظام قام أحد

المشكلة أزل البرنامج المسئول عن المشكلة و يمكن التعرف عليه من 
 .المعلومات الملحقة برسالة الخطأ

 
 Stop: ما معنى رسالة الخطأ التالية: السؤال مائتان و ست

0xC0000221 
STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATC

H؟ 
 

الة الى عطب في أحد ملفات النظام و يتم ذآر اسم تشير هذه الرس
 Last ثم اختر F8الملف، لحل المشكلة ، عند إقالع الجهاز اضغط 

Known Good Configuration أو أقلع الجهاز باستخدام القرص 
 و قم باستعادة الملف Recovery Consoleالمضغوط و ادخل الى 

 .XPالمعطوب من القرص المضغوط لويندوز 
 
أعاني من مشاآل في إيقاف تشغيل : سؤال مائتان و سبعال

الجهاز ، قمت بمراجعة السؤال السادس عشر و لكنه لم يجد 
 نفعا ، هل هناك أي خيارات إضافية؟

 
نعم قد لوحظ أن آثير من األجهزة تعاني من مشاآل في إيقاف تشغيل 

ادات الجهاز و تبين أن المشكلة تعود لتدخل البيوس في التحكم في إعد
الطاقة ، و لحل هذه المشكلة ينصح بالدخول الى لوحة إعداد البيوس 

 عند بدء تشغيل الجهاز و هناك F1 أو Delمن خالل الضغط على 
 و قم بتعطيل جميع الخيارات Power Managementادخل الى 

)disable ( و إذا وجدت خيار يسمح لنظام التشغيل بالتحكم الكامل في
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 power management is under the exclusive(إدارة الطاقة 
control of the operating system( فال تتردد بتفعيله. 

 
جهازي يرفض الدخول الى حالة : السؤال مائتان و ثمان

Stand By أو Hibernate)  خياران من خيارات إيقاف
رغم أني قمت بتحديث البيوس و ) XPالتشغيل في ويندوز 

 ، ما الحل؟ACPI تأآدت أنه يدعم مواصفات
 

و خاصة تلك المدمجة في (تقوم درايفرات بعض بطاقات العرض 
بمنع الجهاز من استخدام هذه الخيارات ، لهذا عليك ) اللوحة األم

 .تحديث درايفر بطاقة العرض لحل هذه المشكلة
 

قمت بإعداد شبكة محلية و أدخلت : السؤال مائتان و تسع
ألجهزة آما آنت أفعل في جميع القيم بشكل يدوي في جميع ا

السابق و عملت الشبكة بشكل جيد فيما عدى الجهاز الذي 
 . ، ما السببXPيشغل ويندوز 

 
رغم أنك قد تكون متأآد من صحة اإلعدادات المدخلة يدويا فإنه من 

المشروح في " إعداد شبكة االتصال"معالج المستحسن أن تستخدم 
 .ل لضمان عمل الشبكة بدون مشاآ48السؤال 

 
 XPما هي مشاآل ويندوز ): األخير(السؤال مائتان و عشر 

و آيف  TCP/IPالشائعة مع الشبكات التي تعتمد بروتوآول 
 يتم اآتشافها و إيجاد الحلول المناسبة لها؟

 
 هو بروتوآول االتصاالت األساسي TCP/IPيعتبر بروتوآول 

ت و إعداد المستخدم في شبكات اإلنترنت، في ويندوز إآس بي يتم تثبي
 TCP/IPهذا البروتوآول تلقائيا، و في أغلب األحيان فإن اتصاالت 

 .تعمل بشكل جيد دون أي تدخل من المستخدم
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، TCP/IPعندما تواجه مشاآل مع الشبكات القائمة على بروتوآول 
مثل عدم مقدرتك على اإلتصال بأجهزة الكمبيوتر األخرى المرتبطة 

صول الى مواقع اإلنترنت من خالل بشبكتك المحلية أو صعوبة الو
جهازك المرتبط بشبكة، فإن مثل هذه المشاآل قد تكون متعلقة 

 .TCP/IPبإعدادات بروتوآول 
 

في أي وقت ترفض شبكتك إرسال أو استقبال البيانات بشكل سليم فإن 
الخطوة األولى الآتشاف المشكلة هو التأآد من سالمة التوصيالت بين 

 فإن سالحك TCP/IPشبكتك تستخدم البروتوآول فإن آانت . األجهزة
، عند Pingاألنجع للوصول الى سبب المشكلة هو استخدام األداة 

فإن الويندوز ) Parameters(  بدون أن معلمات Pingاستخدام أمر 
يرسل أربع حزم مرتدة لبروتوآول رسائل التحكم باالنترنت 

Internet Control Message Protocol (ICMP) عنوان  الى
الجهاز الذي تحدده بنفسك، إذا قام الجهاز على الطرف اآلخر من 
الشبكة و الذي تحاول االتصال به باالستجابة و الرد على الحزم 

المرسلة من قبلك و إعادتها اليك فهذا يشير الى أن االتصال الشبكي 
 .بين الجهازين سليم

 
وامر  في ويندوز إآس بي، افتح موجه األPingالستخدام أمر 

و هناك أآتب األمر آما )  ثم اضغط موافقcmdتشغيل و اآتب >ابدأ(
 :يلي

 
Ping www.example.com مع إستبدال www.example.com 

 للجهاز IP بعنوان موقع اإلنترنت الذي تحاول االتصال به أو عنوان 
الذي تحاول اإلتصال به على الشبكة و عندها ستحصل على بيانات 

 :شبيهة بما يلي
 

C:\>ping www.example.com 
Pinging VENERA.ISI.EDU [128.9.176.32] with 32 

bytes of data: 
Reply from 128.9.176.32: bytes=32 time=94ms 

TTL=242 
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Reply from 128.9.176.32: bytes=32 time=76ms 
TTL=242 

Request timed out. 
Reply from 128.9.176.32: bytes=32 time=81ms 

TTL=242 
Ping statistics for 128.9.176.32: 

    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% 
loss), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 
    Minimum = 76ms, Maximum = 94ms, Average = 

83ms 
 

ا إذا عادت جميع الحزم التي أرسلتها بشكل سليم في وقت متقارب فهذ
 سليم و خالي من المشاآل، أما إذا لم تعد TCP/IPيعني أن اتصال 

 آما في .Request timed outبعض الحزم بأن تحصل على رسالة 
المثال السابق أعاله فهذا يعني أن الشبكة تعمل و لكن واحدة من العقد 

أو أآثر بين جهازك و الجهاز المستهدف تعاني من مشاآل ، و في هذه 
 �n و لكن مع استخدام المعلمة Pingاستخدام األمر الحالة أعد 

 ping �n 30: إلرسال عدد أآبر من الحزم فمثال األمر التالي 
 حزمة إلى الجهاز أو الموجه 30 يرسل 192.168.1.1
 فإذا آان عدد الحزم التي تفشل في العودة آبيرا 192.168.1.1
packet lossما على  فهذا يشير عادة الى وجود مشاآل في مكان 

 .الشبكة و ليس على الجهاز المحلي
 

 فهذا يعني .Request timed outأما إذا عادت آل من الحزم برسالة 
 على جهازك أو TCP/IPأن المشكلة قد تكون مرتبطة بإعدادات 

مشكلة مع جهاز آخر على الشبكة و لتضييق مجال البحث عن 
ف عند الخطوة التي المشكلة، اتبع الخطوات التالية بالترتيب مع التوق

 :تحصل فيها على رسالة خطأ
 

 في جهازك TCP/IP الختبار إعدادات Pingاستخدم األمر  -1
 :و ذلك بتنفيذ أحد األمرين التاليين
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ping 127.0.0.1 
ping localhost 

 
 العنوان القياسي لجهازك، فإذا حصلت على 127.0.0.1حيث يمثل 

ين فهذا يشير الى وجود رسالة خطأ عند تنفيذ أحد األمرين السابق
 و لعالجها توجه الى قسم إصالح TCP/IPمشكلة في إعدادات 

 . أدناهTCP/IPإعدادات 
 

 . لجهازك في الشبكةIP مع عنوان Pingاستخدم األمر  -2
 

 ألي جهاز آخر على IP مع عنوان Pingاستخدم األمر  -3
 .شبكتك المحلية

 
 البوابة  أوrouter للموجه IP مع عنوان Pingاستخدم األمر  -4

gateway و هو عنوان الجهاز المرتبط مباشرة (  االفتراضية
 .لشبكتك المحلية في حال ارتباط الشبكة باإلنترنت) باإلنترنت

 
  server DNS مع عنوان آل مزود Pingاستخدم األمر  -5

على شبكتك، فإذا آنت ال تعرف هذه العناوين فتوجه الى القسم 
 التعرف على هذه التالي للحصول على تفاصيل آيفية

 .العناوين
 

 مع عنوان لموقع على اإلنترنت بحيث Pingاستخدم األمر  -6
 .يكون موقع معروف و سريع

 
 مع نفس العنوان المستخدم في PathPingاستخدم األمر  -7

الخطوة السابقة، حيث يقوم هذا األمر بعرض المسار الكامل 
الذي يفصل بين جهازك و الموقع المطلوب مما يسمح لك 

 .التعرف على النقطة التي تقع عندها المشكلة في هذا المسارب
 

بعض المواقع الشهيرة مثل موقع ميكروسوفت ال تستجيب : مالحظة
 آإجراء أمني، لهذا إذا حصلت باستمرار على رسائل Pingألوامر 

 مع أحد المواقع الشهيرة Pingخطأ عند محاولة استخدام األمر 
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اولة مع عناوين أخرى للتأآد من سبب فسيكون من المفيد إعادة المح
 .المشكلة

 
إذا فشلت آلتا الخطوتان األخيرتان فهذا يعني أن المشكلة قد تكون 

 DNS و لمعالجتها توجه الى قسم إصالح مشاآل DNSمرتبطة بـ 
 IP مع عنوان Pingأدناه، و للتأآد من هذا االحتمال استخدم األمر 

 الموقع فإذا نجحت في هذه الحالة الرقمي للموقع المقصود بدال من اسم
و لم تحصل على رسائل خطأ فهذا يعني أنك بالتأآيد تعاني من مشاآل 

DNS. 
 
 

  :مالحظة
 

اذهب  (nslookup الرقمي ألي موقع استخدم أداة IPلمعرفة عنوان 
 ثم اضغط موافق، في نافذة موجه cmdتشغيل و اآتب >الى ابدأ

 nslookup site.com: ر آما يلياألوامر التي ستظهر لك اآتب األم
 ). بعنوان الموقع المطلوبsite.com مع استبدال 

 
إذا شككت بوجود مشكلة على اإلنترنت بين جهازك و مزود بعيد فإنك 

 tracert وذلك بتنفيذ أمر Tracerouteتستطيع استخدام أداة 
www.example.com  مثل األمر Ping مع استبدال 
www.example.comالموقع على اإلنترنت، تقوم هذه  بعنوان 

األداة بإرسال سلسلة من حزم البيانات و من ثم قياس الزمن الذي 
تستغرقه عند االنتقال من نقطة الى أخرى عبر المسار بين جهازك و 
الموقع المقصود، إذا الحظت أن الزمن المقاس بين شبكتك و النقطة 

ة المقاسة فهذا يعني أن األولى عبر المسار أطول بكثير من باقي األزمن
 الذي تتعامل معه، أما إذا ISPسبب المشكلة هو مزود اإلنترنت 

الحظت أن التأخير يقع في نقاط متقدمة من المسار فهذا يعني أن 
المشكلة خارج نطاق شبكتك أو مزود اإلنترنت الذي تتعامل معه و 

ستختفي هذه المشكلة عند طلب عنوان موقع آخر يستخدم مسارا 
 .تلفامخ
 



 

793 

إذا آانت اختباراتك السابقة تعطي نتائج متناقضة فإن المشكلة غالبا ما 
 أو جهاز ترجمة عناوين Firewallتكون متعلقة ببرنامج جدار ناري 

 مثل الموجهات network address translation (NAT)الشبكة 
أو البوابات، فإذا آنت تستخدم أي برامج جدار ناري فقم بتعطيله مؤقتا 

محاولة االتصال من جديد و إذا آنت تستخدم موجها أو بوابة فقم و 
للتأآد .بتجاوزها و جرب االتصال مباشرة بخط اإلنترنت المتوفر لديك

فيما إذا آنت تستخدم الجدار الناري المتوفر مع ويندوز إآس بي توجه 
الى مجلد اتصاالت شبكة اإلتصال في لوحة التحكم و هناك إذا وجدت 

 Firewalled االتصال مكتوب تحتها محمية بجدار ناري أو أن أيقونة
فهذا يعني أن اتصالك الشبكي يستخدم جدار ناري، و لتعطيله اضغط 

بالزر األيمن للفأرة على أيقونة االتصال و اختر خصائص 
Properties ثم توجه الى تبويب خيارات متقدمة Advanced و ،

شبكة االتصال وذلك بمنع هناك أزل اإلشارة عن حماية الكمبيوتر و
 Protect My(  الوصول إلى هذا الكمبيوتر من إنترنت أو الحّد منه 

Computer And Network By Limiting Or Preventing 
Access To This Computer From The Internet( بعد ،

إيقاف عمل الجدار الناري و تجاوز الموجه آرر اإلختبارات السابقة 
 على سبب المشكلة و بعد تحديدها و معالجتها ال تنس من جديد للتعرف

 .أن تعيد تفعيل الجدار الناري و الموجه الذي تجاوزته
 

 :IPتشخيص مشاآل عناوين 
 

 باإلضافة لمعلومات أخرى حول شبكتك، IPللتعرف على عنوان 
 ثم اضغط موافق و في موجه cmdتشغيل و اآتب >اذهب الى ابدأ

، حيث سيظهر لك عند تنفيذ ipconfigب األوامر الذي سيظهر اآت
 و البوابة DNS ،subnet mask، الحقة IPعنوان : هذا األمر 
gateway اإلفتراضية التصالك الشبكي، أما إذا رغبت بمعلومات 

 .ipconfig /allتفصيلية فاستخدم األمر 
 

 : قد يساعدك في حل مشاآل االتصال آما يليIPالتعرف على عنوان 
 
 فهذا يعني أن x.y.169.254:  لديك بهذا الشكل IPعنوان  إذا آان -1

 Automatic Private الخاصة التلقائية IPجهازك يستخدم عنونة 



 

794 

IP Addressing (APIPA) و هذا يعني أن DHCP client 
 DHCPالخاص بجهازك غير قادر على الوصول الى مزود 

ل بين ، في هذه الحالة عليك التحقق من االتصاIPللحصول عنوان 
 .جهازك و الشبكة

 
 :مالحظة

 
 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)يعتبر 

server هو المسئول عن تخصيص عنوان IP ديناميكي لجهازك عند 
 .ولوجك الى الشبكة

 
 ينتمي الى إحدى مجموعات العناوين التالية و لم IP إذا آان عنوان -2

ك التأآد من أن الجهاز تستطع الوصول الى شبكة اإلنترنت فعلي
المسئول عن ربطك بشبكة اإلنترنت يقوم بتحويل طلبات اإلنترنت من 

 :سليم ) public( عام IPجهازك الى عنوان 
 

• 10.0.0.0 � 10.255.255.255  
• 172.16.0.0 � 172.31.255.255  
• 192.168.0.0 � 192.168.255.255  

يعني أن الشبكة  فهذا 0.0.0.0:  إذا آان العنوان يظهر آما يلي-3
و لكنه مكرر على ) static( ثابت IPمفصولة أو أنك تمتلك عنوان 

 .الشبكة
 
 الصحيح و ذلك بمقارنة subnet mask تأآد من أنك تستخدم -4

يجب .  لباقي األجهزة على الشبكةIP لجهازك مع عناوين IPعنوان 
ة  متطابقة لجميع أجهزsubnet maskأن تكون البوابة االفتراضية و 

الشبكة، آما أن المجموعة األولى و الثانية و الثالثة من األرقام في 
 لكل جهاز على الشبكة يجب أن تكون أيضا متطابقة وفقا لـ IPعنوان 

subnet mask فإذا آان ،subnet mask : 255.255.255.0 فهذا 
 لألجهزة IPيعني أن المجموعات الثالث األولى من أرقام عناوين 

 أن تكون متطابقة فمثال الجهاز الذي لديه العنوان على شبكتك يجب



 

795 

 له IP يستطيع اإلتصال مع جهاز آخر عنوان 192.168.0.83
 IP و لكن الجهاز الذي يملك عنوان 192.168.0.223
 فلن يتم التعرف عليه في الشبكة، و لكن إن آان 192.168.1.101

subnet mask : 255.255.0.0فيكفي أن تتطابق المجموعتان  
 لألجهزة على الشبكة و لهذا فالجهاز ذو IPاألوليتان من أرقام عناوين 

 يستطيع االتصال مع جهاز آخر عنوانه 172.16.4.56العنوان 
أو  (gateway، آما يجب أن ال تنسى أن البوابة 172.16.83.211

يجب أن تكون هي أيضا )أي موجه يستخدم للولوج الى اإلنترنت
 ).subnet(عية منتمية لنفس الشبكة الفر

 
 :TCP/IPإصالح إعدادات 

 
 جرب أحد TCP/IPإذا آنت تشك بأنك تعاني من مشكلة في إعدادات 

 :الخيارات التالية أو جميعها
 
و خاصة إذا تهت في " إعداد شبكة االتصال" أعد تشغيل معالج -1

عملية اختيار اإلعدادات المناسبة أو قمت بتثبيت برنامج ما تشك أنه 
 . أن يكون قد غير في اإلعدادات الشبكيةمن الممكن

 
 استخدم خيار التصليح التلقائي و ذلك بأن تنقر نقرا مزدوجا على -2

 أيقونة اإلتصال في مجلد اتصاالت شبكة االتصال ثم انقر على تصليح 
Repair في تبويب الدعم Support آما أنه من الممكن لك أن تقوم ،

 :مر بتنفيذ ما يلي من أوامربنفس المهمة يدويا من موجه األوا
 

Ipconfig /renew و الذي يقوم تلقائيا بتجديد عنوان IP من مزود 
DHCP. 

 
Arp �d و الذي يقوم بتهييج Address Resolution Protocol 

cache. 
 

Nbstat �R و الذي يعيد تحميل NetBIOS name cache. 
 

Ipconfig /flushdns و الذي يقوم بمسح DNS cache. 
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Ipconfig /registerdns و الذي يقوم بتسجيل اسم الكمبيوتر في 

 . المناسبDNSمزود 
 
 و ذلك بأن تذهب الى TCP/IP أعد تنصيب ملفات بروتوآول -3
 :تشغيل و اآتب ما يلي>ابدأ

 
netsh int ip reset resetlog.txtثم اضغط موافق . 

 
 :DNSإصالح إعدادات 

 
مة أسماء المواقع الى أرقام  هو المسئول عن ترجDNSيعتبر مزود 

، و فيما يلي بعض األسئلة التي يجب أن تضعها في IPعناوين 
 :DNSاعتبارك إذا شككت بوجود مشكلة في إعدادات 

 
 المناسبة أم DNS الى مزودات TCP/IPهل تشير إعدادات  -1

ال؟ و لإلجابة عن هذا السؤال قارن بين عناوين مزودات 
DNS في إعدادات TCP/IPازك مع تلك التي زودك  في جه

 . الذي تتعامل معهISPبها مزود خدمات اإلنترنت 
هل يعاني مزود خدمات اإلنترنت الذي تتعامل معه من  -2

؟ و لإلجابة عن هذا السؤال قم باستخدام األمر DNSمشاآل 
ping مع عنوان آل مزود DNS للتأآد من عمله، فإذا تبين 

من إعدادات ذفه  ال يستجيب، قم بحDNSلك أن أحد مزودات 
TCP/IP. 

 
هل قمت بتنصيب أي من برامج تسريع اإلنترنت؟ تقوم هذه  -3

 الرقمية للمواقع التي تزورها IPالبرامج في حفظ عناوين 
على جهازك بحيث توفر الوقت المستخدم في االتصال بمزود 

DNS لترجمة اسم الموقع و هذا مفيد إال في حالة واحدة و 
 الرقمي مما IPبتغيير عنوان هي أن يقوم صاحب الموقع 

يؤدي الى منعك من الوصول الى هذا الموقع بسبب أن عنوان 
IP ،الرقمي المحفوظ في جهازك ال يتفق مع العنوان الجديد 
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لحل هذه المشكلة دون إزالة برنامج التسريع، توجه الى هذا 
 :المجلد داخل مجلد الويندوز 

 
     System32\Drivers\Etcلملف  و هناك تجد اHosts قم ،

 أو أي محرر نصوص آخر Notepadبتحريره باستخدام المفكرة 
 الرقمي IP، و ابحث فيه عن الموقع المطلوب و استبدل عنوان 

 .القديم له بالعنوان الجديد
 

هل فشلت في الوصول الى موقع معين على اإلنترنت مع  -4
يقينك أن الموقع يعمل بدون مشاآل على أجهزة أخرى؟ لحل 

: المشكلة استخدم األمر التالي من موجه األوامرهذه 
ipconfig /flushdns 

 
و بهذا نأتي الى نهاية هذه السلسلة التي أرجو أن تكون قد حازت على 
إعجابكم و أن تكونوا قد استفدتم منها ولو قليال ، و أنا حقيقة ال أزعم 
قت أني قد أحطت بكل جوانب هذا النظام و لكني أتمنى أن أآون قد وف

في تقديم صورة و لو بسيطة عنه و أخيرا و ليس آخرا ال تنسوني من 
 .صالح دعائكم و الى اللقاء مع سلسلة أخرى

 
أخوآم المحب لكم                                                               

 وليد عودة
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   إعدادات البيــــــــــوس
 
 

BIOS Features Setup 
 
  CPU Level 1 Cache  :لخاصية األولىا

 
 Disable أو Enabled :الخيارات 

 
تسjjتخدم هjjذه الخاصjjية لتمكjjين أو تعطيjjل الjjذاآرة آjjيش مjjن المسjjتوى   

  . Enabledاألول و هذه الخاصية تكون افتراضيا 
تعتبر هذه الخاصية مفيjدة جjدا لمjن يرغبjون بزيjادة سjرعة معالجjاتهم                 

يjد غjالي الjثمن ، فلjو افترضjنا أن أحjدآم       دون الحاجة لشراء معjالج جد    
 و لكjن لjم يعمjل الجهjاز     500 الى 400حاول زيادة سرعة معالجه من   

 فjإن الجهjاز قjد يعمjل      Disabledفإنه بتعطيل هذه الخاصية أي جعلها       
 2بشكل جيد و لكني ال أنصح المستخدمين أصحاب المعالجات بينتيjوم            

 . بتعطيل هذه الخاصية3أو 
 

  CPU Level 2 Cache :نيةالخاصية الثا
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
  

مjjا نقولjjه هنjjا مشjjابه لمjjا قلنjjاه بخصjjوص الjjذاآرة آjjيش مjjن المسjjتوى   
 .األول

 
 CPU L2 Cache ECC Checking  :الخاصية الثالثة

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
تسمح لك هذه الخاصjية بتفعيjل أو تعطيjل ميjزة فحjص الjذاآرة الكjيش                  

 و ذلك في حال توفر    L2 ECCمستوى الثاني و البحث عن أخطاءال
 .هذه الخاصية في جهازك
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من المحبjذ تفعيjل هjذه الخاصjية ألنهjا سjوف تفحjص الjذاآرة و تبحjث                 

و تقjوم    L2عن اإلخطاء أحادية البت في البيانات المخزنة في الذاآرة 
خاصjة فjي   بإصالحها تلقائيا مما يسهم في زيjادة ثبjات عمjل الجهjاز و               

 .حالة زيادة سرعة المعالج  فتقوم بمعالجة األخطاء المحتملة الوقوع
 

بعض المستخدمين يقومون بتعطيل هذه الخاصية ألن البعض يقjول أن            
عمjjل هjjذه الخاصjjية يقلjjل مjjن أداء النظjjام ، و فjjي الحقيقjjة فjjإن هjjذا          
اإلنخفjjاض المزعjjوم ال يكjjاد يلحjjظ و خاصjjة مقابjjل التحسjjن فjjي عمjjل  

 المزيjjد مjjن ثباتjjه و لjjيس ذلjjك فحسjjب بjjل إن هjjذه الخاصjjية    الجهjjاز و
تسjjمح لjjك بزيjjادة سjjرعة المعjjالج أآثjjر ممjjا تسjjتطيعه مjjع تعطيjjل هjjذه   

 .الخاصية، لهذا فأنا أنصح بتفعيل هذه الخاصية
 
 

 Processor Number Feature :الخاصية الرابعة
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

، و  3 أن آjان لjديك معjالج بينتيjوم     و هذه الخاصية تعمل فقط في حالjة 
عند تفعيلها فإنك تسمح لبرامج خارجية بقراءة و إظهار الرقم التسلسلي 
للمعالج  و هذه الخاصية مفيدة إذا رغبت في التأآد من أن معالجjك هjو              

 .3من فئة بينتيوم 
 

 Quick Power On Self Test  :الخاصية الخامسة
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 
ند تفعيل هذه الميزة فإن سرعة تشغيل أو إقjالع الجهjاز ترتفjع بشjكل         ع

ملحوظ و ذلك نظرا لتخطjي بعjض اختبjارات بjدء التشjغيل ، و ينصjح             
بتعطيل هذه الميزة فقط عند إضافة أي معدات أو أجزاء جديjدة للجهjاز              
، و بعد تكرار التشغيل لبضعة مjرات إذا تبjين أن الجهjاز يعمjل بشjكل                  

 . الممكن إعادة تفعيل هذه الخاصيةجيد حينها من
 



 

800 

 Virus Warning / Anti-Virus :الخاصjjية السادسjjة  
Protection 

 
 ChipAway أو Enabled, Disabled :الخيارات

 
عنjد تفعيjل هjذه الخاصjية فjإن البيjوس سjيظهر رسjالة تحjذير عنjد آjjل           

 مjن قبjل    partition table أو  boot sectorمحاولjة للوصjول لjل    
 .يرهفيروس أو غ

 
يفضjjل عjjادة تفعيjjل هjjذه الخاصjjية للحمايjjة مjjن خطjjر الفيروسjjات مjjع    

 و   boot sectorمالحظjة أن هjذه الخاصjية مخصصjة فقjط لحمايjة       
partition table و ليس القرص الصلب آكل . 

 
و لكن لهذه الخاصية بعض العيوب و التي تتمثل بمنعها لتشjغيل بعjض          

 :البرامج مثل 
 
 .دوزبرنامج  إعداد الوين -1

 
 .برامج فحص األقراص -2

 
لهذا يفضل تعطيjل هjذه الخاصjية مؤقتjا قبjل تشjغيل البjرامج السjابقة و           

 .إعادة تفعيلها بعد اإلتنهاء من العمل على هذه البرامج
 

تعتبر هذه الخاصية عديمة الفائدة إذا آان القرص الصلب لديك موصال      
لjى بيjوس   و الjذي يحتjوي ع    external controllerبمتحكم خارجي 

خjjاص بjjه و بالتjjالي فjjإن الفيjjروس سjjيتخطى البيjjوس األول و يصjjيب   
 :القرص الصلب ، و من أمثلة هذه األقراص 

 
1- SCSI. 

 
2- UltraDMA 66  و UltraDMA100 

 
تحتjjوي علjjى رقjjائق خاصjjة    motherboardsبعjjض اللوحjjات األم  
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ChipAway        اءjات و إعطjة الفيروسjين لمحاربjود معjى آjتحتوي عل
أآبر للقjرص الصjلب ، و لكنهjا أيضjا تصjبح عديمjة الفائjدة فjي                حماية  

  .الحاالت سابقة الذآر
 

 Boot Sequence  :الخاصية السابعة
 

 :الخيارات 
 

A, C, SCSI/EXT 
C, A, SCSI/EXT 
C, CD-ROM, A 
CD-ROM, C, A 

D, A, SCSI/EXT         نjلبين مjين صjل قرصjى األقjديك علjان لjإذا آ 
 )(IDEنوع 

E, A, SCSI/EXT       لبةjراص صjالث أقjإذا آان لديك على األقل ث 
 )(IDEمن نوع 

F, A, SCSI      وعjن نjإذا آان لديك على األقل أربع أقراص صلبة م 
IDE)( 

SCSI/EXT, A, C 
SCSI/EXT, C, A 
A, SCSI/EXT, C 

LS/ZIP, C 
 

هذه الخاصية تعطيك الحق  في اختيار الترتيب الjذي تريjد مjن البيjوس      
ية التشغيل للبحث عjن نظjام التشjغيل ، لهjذا إذا أردت      أن يسلكه عند بدا   

أآبر قjدر مjن تjوفير الوقjت عنjد بjدأ التشjغيل مjع افتjراض أن جهjازك                    
يعمل بشكل جيد فإنه ينصح أن تختار القرص الصلب آjأول جهjاز فjي               
الترتيjjب عنjjد البحjjث عjjن نظjjام التشjjغيل و عjjادة يكjjون رمjjز القjjرص     

 SCSI صjلب مjن نjوع    أمjا إذا آنjت تسjتخدم قjرص     Cالصjلب هjو    
 .ليكون هو الجهاز األول SCSIفاختر 

 
 IDEلjديها مjتحكم    BP6و  ABIT BE6بعjض اللوحjات األم مثjل    

Controller         د أنjة نجjذه الحالjي هjة األم ، فjي اللوحjإضافي مدمج ف
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و هذا الخيار يسjمح   EXTبخيار جديد هو  SCSIالبيوس يبدل الخيار 
موصjjل بالمنفjjذ الثالjjث أو   IDEللجهjjاز بjjاإلقالع مjjن قjjرص صjjلب   

الرابع مjن المjتحكم اإلضjافي علjى  اللوحjة األم أو اإلقjالع مjن قjرص                
SCSI بينما إذا أردت  .و لتحديد أحدهما يجب مراعاة الخاصية القادمة

موصل الى المنفذ األول أو الثاني  فjال   IDEاإلقالع من قرص صلب  
 .EXTتختار 

 
 و هjي    Boot Sequence EXT Means :الخاصjية الثامنjة  

 .متعلقة بالخاصية السابقة
 

 IDE, SCSI :الخيارات
 

ففjي هjذه الحالjة يصjبح      EXTإذا اخترت من الخاصية السjابقة الخيjار   
موصjل بالمنفjذ الثالjث أو      IDEلديك احتماالن هما اإلقالع من قرص 

فjي هjذه    IDEالرابjع مjن المjتحكم اإلضjافي و عنjدها عليjك ان تختjار        
و عنjدها   SCSIتمال اآلخjر هjو اإلقjالع مjن قjرص      الخاصية ، و اإلح

فjي هjذه الخاصjية، و تjذآر أن هjذا آلjه متعلjق          SCSIعليjك اختيjار   
 .BP6و  ABIT BE6باللوحات األم من النوع 

 
 

  Swap Floppy Drive :الخاصية التاسعة 
 

  Enabled, Disabled :الخيارات 
 

راص مرنة و تريjد    هذه الخاصية مفيدة إذا آان لديك أآثر من محرك أق         
تبديل الترتيب المنطقي لهم بدال من فتح الجهاز و تبديل أماآنهم يدويا ، 

 بينمjjا B سيصjjبح Aفعنjjد تفعيjjل هjjذه الخاصjjية فjjإن محjjرك األقjjراص  
 ، و يمكjjjن اإلسjjjتفادة مjjjن هjjjذه  A هjjjو Bسيصjjjبح محjjjرك األقjjjراص 

الخاصية إذا آان لديك محرآا أقراص ذوا حجjم مختلjف و آjان قjرص            
ل الذي تملكjه موافقjا لحجjم محjرك األقjراص الثjاني و آمjا نعلjم                 التشغي

فإن البيوس سjوف يقلjع مjن محjرك األقjراص األول فقjط ، لهjذا يمكjن                 
اللجوء الى هذه الخاصية لتغيير ترتيب محرآjات األقjراص ممjا يسjمح      

 .باإلقالع من المحرك المتوافق مع قرص بدء التشغيل المتوفر لدينا
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  Boot Up Floppy Seek :الخاصية العاشرة

  Enabled, Disabled :الخيارات 

هjjذه الخاصjjية سjjتحدد فيمjjا إذا آjjان البيjjوس سjjيقوم بjjإجراء بحjjث عjjن   
محرك األقjراص المرنjة عنjد بjدأ التشjغيل أم ال فjإذا لjم يسjتطع إيجjاده                    
فسjjيظهر رسjjالة خطjjأ ، آمjjا أنjjه سjjيختبر فيمjjا إذا آjjان لjjدي محjjرك         

حيث أن آل محرآات األقjراص       و   Track مسار   80 أو   40األقراص  
 مسارا فلjيس هنjاك حاجjة لهjذه الخاصjية و مjن الممكjن                80حاليا لديها   

 .Disabledتعطيلها 
 

 Boot Up NumLock Status  :الخاصية الحادية عشر
 

  On, Off:الخيارات 
 

تتحكم هذه الخاصية عند بدأ التشغيل بوظيفة لوحة مفاتيح األرقjام علjى       
حرف عند تفعيل هذه الخاصjية فjإن مفjاتيح لوحjة            يمين لوحة مفاتيح األ   

األرقام ستعمل لطبع األرقام ، بينما عند تعطيل هذه الميزة فستعمل هذه 
 .المفاتيح للتحكم بحرآة المؤشر

 
 Gate A20 Option: الخاصية الثانية عشر

 
 Normal, Fast  :الخيارات

 
 1اآرة فjوق  لعنونة الذ A20تحدد هذه الخاصية آيفية استخدام البوابة 

فjإن مجموعjة رقjائق     Fastميجابايت، عند إعداد هذه الخاصjية لتكjون   
هjي التjي سjتتحكم فjي عمjل       Motherboard Chipsetاللوحjة األم  

فjإن مjتحكم لوحjة     Normal، بينمjا عنjد إعjدادها لتكjون      A20البوابة 
هjو مjن سjيتحكم فjي عمjل البوابjة        Keyboard Controllerالمفاتيح 

A20  ث أنjدوز و    ، و حيjغيل وينjامي التشjنظ OS/2    رجjدخل و تخjت
سjتحتاج الjى    A20مjن الjنمط المحمjي مjن خjالل البيjوس فjإن البوابjة         
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التبديل من وضع التفعيل الى وضع التعطيل و بالعكس مرات عديjدة و             
سيحسن من أداء الوصjول   Fastبالتالي فإن إعداد هذه الخاصية لتكون 

أسjرع بكثيjر مjن     Chipsetقjائق  ميجابايت ألن الر 1الى الذاآرة فوق 
  . Fastمتحكم لوحة المفاتيح، لهذا ينصح بإعداد هذه الخاصية لتكون 

 

  IDE HDD Block Mode :الخاصية الثالثة عشر 

  Enabled, Disabled: الخيارات 

تزيد هذه الخاصية من سرعة الوصول الى القرص الصلب ، و ذلك 
عددة من القرص الصلب في ألنها تسمح بنقل البيانات من مقاطع مت

وقت واحد وليس آما في التقنية األقدم التي ال تسمح بنقل البيانات إال 
من مقطع واحد، عند تفعيل هذه الخاصية فإن البيوس سيتفحص 

القرص الصلب ليرى فيما إذا آان يدعم هذه الخاصية أم ال فإذا آان 
ص الصلب ألآبر يدعم هذه الخاصية فسيقوم البيوس تلقائيا بإعداد القر

استفادة من هذه الخاصية ، مع العلم أن أغلب األقراص المتوفرة حاليا 
تدعم هذه الخاصية لهذا يجب تفعيل هذه الخاصية لتحقيق أفضل سرعة 

 آيلوبايت 64مع العلم أنك بتفعيل هذه الخاصية تستطيع إرسال حتى 
طيع من  أما بتعطيلها فلن تستInterruptمن البيانات مع آل مقاطعة 

 .  بايت في المرة الواحدة512نقل أآثر من 

عليك تعطيل هذه الميزة في حالة واحدة فقط وهي إذا آان لديك ويندوز 
NT ألنه ال يدعم هذه الخاصية و لكن إذا آان لديك ويندوز NT و 

 .  فإنها ستقوم بحل المشكلةService Pack 2قمت بتشغيل و تنصيب 

 
 Typematic Rate Setting: الخاصية الرابعة عشر

 
 Enabled, Disabled: الخيارات

 
تسjjjمح لjjjك هjjjذه الخاصjjjية بjjjالتحكم بمعjjjدل تكjjjرار ضjjjربات المفتjjjاح    

Keystroke          ةjى لوحjا علjاح مjى مفتjتمر علjكل مسjغط بشjعندما تض
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المفjjاتيح ، عنjjد تفعيjjل هjjذه الخاصjjية سjjيكون بإمكانjjك الjjتحكم يjjدويا         
       jادمتين و المتعلقتjيتين القjد          بإعدادات الخاصjا عنjية ، أمjذه الخاصjين به

تعطيjjjjل هjjjjذه الخاصjjjjية فjjjjإن البيjjjjوس سjjjjيقوم باسjjjjتخدام اإلعjjjjدادات  
 .اإلفتراضية

 
 Typematic Rate (Chars/Sec): الخاصية الخامسة عشر

 
 30 ,24 ,20 ,15 ,12 ,10 ,8 ,6: الخيارات

 
فjjي هjjذه الخاصjjية تسjjتطيع اختيjjار معjjدل تكjjرار إظهjjار الرمjjوز علjjى   

المتواصjjل علjjى المفتjjاح ، و يقjjاس هjjذا المعjjدل    الشاشjjة عنjjد الضjjغط  
بjjالرمز فjjي الثانيjjة، و هjjذه الخاصjjية تعمjjل فقjjط عنjjد تفعيjjل الخاصjjية     

 .السابقة
 

 Typematic Rate Delay (Msec) :الخاصية السادسة عشر
 

 1000 ,750 ,500 ,250: الخيارات
 

تحjjدد هjjذه الخاصjjية الjjزمن مقاسjjا بjjالميلي ثانيjjة الjjذي تنتظjjره لوحjjة       
اتيح قبل أن تبjدأ تلقائيjا بتكjرار الرمjز المتعلjق بالمفتjاح المضjغوط               المف

عليه بشكل متواصل ، و هذه الخاصية تعمل فقjط عنjد تفعيjل الخاصjية            
 .الرابعة عشر

 
 Security Setup: الخاصية السابعة عشر

 
 System, Setup :الخيارات

 
              jي إعjر فjة سjاء آلمjك بإنشjة قيامjي حالjط فjداد هذه الخاصية ستعمل فق

مjjن شاشjjة البيjjوس    PASSWORD SETTINGآلمjjة المjjرور  
 .الرئيسية

 
فjjإن البيjjوس سjjيطلب منjjك إدخjjال آلمjjة     Systemعنjjد اختيjjارك ل 
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فإن آلمة  Setupالمرور في آل مرة يقلع فيها الجهاز ، أما إذا اخترت 
المjjرور سjjيطلب منjjjك إدخالهjjا فقjjط إذا أردت الjjjدخول الjjى إعjjjدادات      

 .البيوس
 

  .مفيدة لمن يرغب بحماية أآبر لجهازه من المتطفلينهذه الخاصية 
 

أمjjا إذا نسjjيت آلمjjة المjjرور و تريjjد تجjjاوز هjjذه المشjjكلة فلjjديك ثjjالث   
 :خيارات

 
عندما يطلب منjك إدخjال آلمjة المjرور فjإذا آjان البيjوس لjديك مjن           -1

 :فأدخل آلمة المرور التالية   Awardالنوع 
 

shift+s y x z   أي اضغط علىShift   مع األحرفs y x z).( 
 
تسjjتطيع محjjو محتويjjات البيjjوس بمjjا فيjjه آلمjjة المjjرور بjjأن تفjjتح    -2

الجهاز و تبحث عن البطارية و التي سjتجد الjى جانبهjا سjنين معjدنيين                 
jumper    مjjلك أو جسjjأي سjjنين بjjذين السjjين هjjل بjjاطة بالوصjjم ببسjjق

معjjدني لعمjjل دائjjرة مغلقjjة و سjjيكون هjjذا األمjjر آفjjيال بمحjjو محتjjوى     
 .لبيوسا

 
إذا لjjم تجjjد السjjنين المjjذآورين أعjjاله يبقjjى لjjديك الحjjل األخيjjر و      -3

المتمثل بإزالة البطارية من موضعها لفترة من الزمن ثم إعادتها و هjذا          
 .سيكون أيضا آفيال بحل المشكلة

 
 bit Disk Access-32 :الخاصية الثامنة عشر

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
بت من البيانات باإلنتقال  32 تفعيلها بالسماح ل تقوم هذه الخاصية عند

من القرص الصلب الى المعالج في المرة الواحjدة و يjتم ذلjك بقjراءتين            
بت من القرص الصلب ثم يjدمجا معjا لتكjوين     16متوازيتين آل منهما 

بت تنتقل دفعة واحدة الى المعالج ، وهذا األمjر يjؤدي الjى تحسjين      32
قjjل مjjن الjjjنقالت ستسjjتخدم لنقjjل المقjjjدار     ألن عjjjدد أ PCIأداء ناقjjل  
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المطلوب من البيانات، أما عند تعطيل هjذه الخاصjية فjإن نقjل البيانjات               
 .بت فقط في المرة الواحدة مما يؤثر سلبا على األداء 16سيتم ب 

 
،  NTو مرة أخرى فإن هذه الخاصية ال تعمل بشjكل جيjد مjع وينjدوز     

 . حل هذه المشكلةمن الممكن Service Pack 2و لكن بتنصيب 
 

 .لهذا ينصح بشدة تفعيل هذه الخاصية
 

 PCI/VGA Palette Snoop :الخاصية التاسعة عشر
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

أو بطاقjjة  MPEGهjjذه الخاصjjية مفيjjدة فقjjط إذا آنjjت تسjjتخدم بطاقjjة  
الjى بطاقjjة الشاشjjة ، تقjوم هjjذه الخاصjjية بتصjjحيح    Add-onمضjافة  

ان و ذلك بjالتحكم بالمعلومjات فjي الjذاآرة اإلحتياطيjة      إعادة إنتاج األلو  
 graphics card's لبطاقة الشاشة  و التي تسلم من موصل 

Feature Connector    ةjى بطاقjالMPEG    ، افةjة المضjأو البطاق
 .لهذا ينصح بتفعيلها إذا آنت تمتلك مثل هذه البطاقات

 

  Assign IRQ For VGA :الخاصية العشرون 

  Enabled, Disabled :الخيارات 

 graphics accelerator cardsفي أغلب بطاقات مسرعات الرسوم 
 ألآبر فائدة من البطاقة IRQهناك حاجة إلستخدام خط طلب مقاطعة 

، لهذا يفضل تفعيل هذه الخاصية إذا آان لديك بطاقة مسرع رسوميات 
اقة ألن تعطيلها سيضعف األداء بشكل ملحوظ ،أما إن لم يكن لديك بط

آهذه فيفضل تعطيل هذه الخاصية حتى ال يتم حجز خط مقاطعة بدون 
 . داعي
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 MPS Version Control For: الخاصية الواحدة و العشرون 
OS  

  1.4، 1.1 :الخيارات 

هذه الخاصية تصلح فقط في حالة أن آانت اللوحة األم لديك في 
 هي اختصار ل MPSجهازك تدعم أآثر من معالج ، 

Multiprocessor Specification 1.4 و 1.1 و هناك خياران 
 يعد نسخة محسنة و يوفر 1.4 قديم نسبيا بينما الخيار 1.1،الخيار 

إعدادات إضافية لدعم معالجات مختلفة آما يوفر أيضا إمكانية 
 PCIالتحديث مستقبال ، آما أنه يدعم تشغيال أفضل ألآثر من ناقل 

 . على لوحة واحدة

 و 2000 و ووينjدوز  NT4شغيل الحديثة مثjل وينjدوز   أغلب أنظمة الت  
 .1.4 لهذا ينصح باختيار 1.4 و ميلينيوم تدعم الخيار المحسن 98

 
 < OS Select For DRAM :الخاصjية الثانيjة و العشjرون   

64MB 
 

 OS/2, Non-OS/2 :الخيارات
 

ميجابايjت فjإن    64لjديك أآبjر مjن     RAMعندما تكjون ذاآjرة الجهjاز    
يختلjjف فjjي تعاملjjه و إدارتjjه لهjjذه    IBMمjjن  OS/2نظjjام التشjjغيل 

الjjذاآرة بالمقارنjjة مjjع غيjjره مjjن أنظمjjة التشjjغيل ، لهjjذا إذا آjjان نظjjام    
فقم باختياره و إن آان لديك نظام تشغيل آخjر   OS/2التشغيل لديك هو 

 .Non-OS/2فاختر 
 

 Report No FDD For Win95 :الخاصية الثالثة و العشرون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

أو ميلينيوم و لم يكjن   98أو  95إذا آنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز 
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لjjjديك فjjjي جهjjjازك أي محjjjرك أقjjjراص مرنjjjة ، فإنjjjه ينصjjjح باختيjjjار 
Enabled   ادسjjة السjjب المقاطعjjط طلjjرر خjjلتحIRQ6   لjjو تجع

الوينjjjدوز يتخطjjjى فحjjjص محjjjرك األقjjjراص ألنjjjك إن عطلjjjت هjjjذه      
ينjjدوز أنjjه لjjيس لjjديك محjjرك     فلjjن يعjjرف الو  Disabledالخاصjjية 

مjتحكم محرآjات    Disableأقراص مرنة ، آمjا ينصjح آjذلك بتعطيjل     
و  Onboard FDC Controllerاألقراص المرنة علjى اللوحjة األم   

 Integrated Peripheralsيمكن فعل ذلك من نافذة البيوس المسماة 
و  Onboard FDC Controllerومjjن ثjjم الjjذهاب الjjى الخاصjjية  

 . Disabledاختيار 
 

 Delay IDE Initial (Sec): الخاصية الرابعة و العشرون
 

 15 ,... ,3 ,2 ,1 ,0 :الخيارات
 

نجjjد فjjي األنjjواع الحديثjjة مjjن البيjjوس أن عمليjjة اإلقjjالع تjjتم بسjjرعة      
مثjjل القjjرص الصjjلب أو محjjرك    IDEآبيjjرة، و لكjjن بعjjض أجهjjزة   

مjjن األقjjراص المصjjغوطة لjjيس سjjريعا بمjjا يكفjjي لكjjي يjjتمكن البيjjوس 
التعرف عليه أثناء عملية اإلقالع ، لهذا تستخدم هjذه الخاصjية لإلبطjاء      

ثانية ، فإذا فشjل   0من عملية اإلقالع ، ينصح بداية بجعل قيمة التأخير 
بالعمل و لم يتعرف عليه البيوس أثناء عملية اإلقjالع   IDEأحد أجهزة 

مع آjل زيjادة   فقم بزيادة هذه القيمة تدريجيا مع المحاولة بإقالع الجهاز    
 IDEالى أن تصل الى مرحلة يتعرف فيها البيوس على جميع أجهjزة  

 .أثناء عملية اإلقالع
 

 .HDD S.M.A.R.T  :الخاصjjjية الخامسjjjة و العشjjjرون  
Capability   

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
هjjذه الخاصjjية تعمjjل علjjى تفعيjjل أو تعطيjjل تقنيjjة خاصjjة بjjاألقراص       

 Self)و هjjي اختصjjار ل   .S.M.A.R.Tالصjjلبة الحديثjjة تسjjمى   
Monitoring Analysis And Reporting)    دارjل و إصjأو تحلي
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تقارير عن المراقبة الذاتية ، تسمح هذه التقنية بالتنبؤ المبكر و التحjذير      
من حدوث أخطار تهدد القرص الصلب آمjا أنهjا تراقjب حالjة القjرص             

يjق أآبjر حمايjة    الصلب على الشبكة ، يفضل تفعيjل هjذه الخاصjية لتحق         
ممكنة  للقjرص الصjلب ، و لكjن هنjاك حjاالت قليلjة يjؤدي تفعيjل هjذه            
الخاصjjية الjjى حjjدوث تكjjرار إلعjjادة تشjjغيل الجهjjاز المjjرتبط بشjjبكة و  

تقjjوم أحيانjjا بإرسjjال حjjزم مjjن البيانjjات عبjjر   S.M.A.R.Tذلjjك ألن 
الشبكة مع أنه ال يوجد أي جهاز يراقب هjذه البيانjات علjى الشjبكة ممjا            

يؤدي الى إعادة تشغيل ال إراديjة للجهjاز، لهjذا إن آنjت تعمjل علjى                  قد  
 .شبكة و عانيت من هذه المشكلة فبإمكانك تعطيل هذه الخاصية

 
 Video BIOS Shadowing  :الخاصية السادسة و العشرون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
يتم نسjخها مjن    Video BIOSعند تفعيل هذه الخاصية فإن معلومات 

السريعة ، و ذلك لتحقيق  DRAMالبطيئة الى الذاآرة  ROMذاآرة ال
وصول أسرع لهذه المعلومات مما يحسjن مjن أداء البيjوس ألن سjرعة        
نقل البيانات من ذاآرة الرام أآبر بمئة مرة تقريبjا مjن نقلهjا مjن ذاآjرة                
الjjروم ، و يكjjون العيjjب الوحيjjد أن جjjزءا مjjن الjjذاآرة الjjرام سيصjjبح     

 .المعلومات المنسوخة من الروممحجوزا لتخزين 
 

و مjا   95و لكjن و حيjث أن أنظمjة التشjغيل الحديثjة بjدءا مjن وينjدوز         
تالها ال تستخدم البيوس للوصjول الjى بطاقjة الشاشjة بjل تتعامjل معهjا              
مباشرة مما يجعل هذه الخاصية عديمة النفع، لهذا ينصح بتعطيلها إذ ال 

        jب أن        حاجة بنا لنحجز جزءا من ذاآرة الرام ليضjن أحjدى ، و لكjيع س
أنوه الى أن أغلب األلعاب القديمة التي تعمjل مjن خjالل الjدوس تسjتفيد          
من هذه الخاصية ،و لهذا إن آنت من المدمنين علjى مثjل هjذه األلعjاب               

 .فإنه يمكنك تفعيل هذه الخاصية
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 Shadowing Address  :الخاصjjjية السjjjابعة و العشjjjرون
Ranges (xxxxx-xxxxx Shadow) 

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
نفس نصيحة الخاصية السابقة مع إضjافة أنjه ال حاجjة لjك بتفعيjل هjذه                  
الخاصية حتى و لو آنت تستخدم ألعاب الjدوس، ألنهjا متعلقjة فقjط فjي                  
حالة آان لديك بطاقة شاشة من النوع الذي يقبل بترآيب بطاقة إضافية            

Add-on    ثjjلية ، و حيjjة األصjjس البطاقjjى نفjjغيل علjjة التشjjأن أنظم
الحديثjjة آمjjا سjjبقنا ال تسjjتعين بjjالبيوس للوصjjول الjjى هjjذه البطاقjjة فjjال  
حاجة لنا بتفعيل هذه الخاصية إال إذا آنت تستخدم نظjام تشjغيل الjدوس     

 .فقط و هذا و اهللا أعلم أمر مستبعد
 

Chipset Features Setup 
 

 SDRAM CAS Latency : الخاصjية الثامنjة و العشjرون   
Time 

 
 3،  2 :لخياراتا

 
( هjjذه الخاصjjية تjjتحكم بمقjjدار وقjjت التjjأخير مقاسjjا بjjدورات السjjاعة       

clock cycles - CLKs      الزمjزمن الjا الjيقصد بدورات الساعة بأنه
و يحصjل   )إلنتقال األمر من المعالج الى الjذاآرة و العjودة مjرة أخjرى    

بتنفيjjذ أمjjر القjjراءة بعjjد    SDRAMهjjذا التjjأخير قبjjل أن تبjjدأ ذاآjjرة   
سلمها إياه ، آما أن هjذه الخاصjية تحjدد عjدد دورات السjاعة الالزمjة                  ت

إلنهاء الجزء األول من عملية نقل  البيانات ، آلمjا آjان مقjدار التjأخير                
 SDRAMأقل آلما زادت سرعة نقل البيانات ، و لكjن بعjض أنjواع    

ال تسjjjتطيع أن تjjjدعم اإلنخفjjjاض فjjjي التjjjأخير ممjjjا يjjjؤدي الjjjى عjjjدم      
لألداء األفضjل ، و إذا عانيjت    2نصح باختيار القيمة استقرارها، لذى ي

 .3من عدم استقرار للجهاز فغير القيمة الى 
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 SDRAM Cycle Time :الخاصjjية التاسjjعة و العشjjرون  
Tras/Trc 

 
  6/8 ,5/6  :الخيارات

 
هjjذه الخاصjjية تحjjدد العjjدد األدنjjى مjjن دورات السjjاعة التjjي يحتاجهjjا      

TRAS  وTRC . 
 

Tras    ارjو اختصjل هSDRAM's Row Active Time    ذيjو ال
هjjjو عبjjjارة عjjjن طjjjول المjjjدة التjjjي يسjjjتغرقها أي صjjjف فjjjي ذاآjjjرة      

SDRAM        بحjتح و يصjي يفjدة ، لكjفوف و أعمjن صjو التي تتكون م
 .جاهزا لنقل البيانات 

 
و هjjو الوقjjت الjjالزم  Row Cycle Timeالjjى  TRCبينمjjا يشjjير 

 .SDRAMألآمال عملية فتح و تحديث الصف في ذاآرة 
 

و لكjن إن    5/6آلما قلت المدة زادت السرعة لهذا يفضل اختيار العjدد  
 .6/8أصبح نظامك غير مستقر فغير القيمة الى 

 
 SDRAM RAS-to-CAS Delay  :الخاصية الثالثون

 
 3و  2  :الخيارات

 
 RAS (Rowتسمح هذه الخاصية بتحديد الزمن الفاصل بين إشارات 

Address Strobe)   اراتjjو إشCAS (Column Address 
Strobe)    رةjjى ذاآjjة علjjل آتابjع آjjتتكرر مjjة سjjرة الزمنيjذه الفتjjو ه ،

SDRAM أو قراءة منها أو تحديثها. 
 

و إن عانيjjت مjjن  2و آلمjjا قلjjت هjjذه المjjدة تحسjjن األداء ، إذاً  اختjjر   
 .3مشاآل في استقرار الجهاز غير القيمة الى 
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 SDRAM RAS Precharge :الخاصية الواحدة و الثالثون 
Time  

  3 ، 2 :الخيارات 

 لتنجز عملية RASتحدد هذه الخاصية عدد دورات الساعة الالزمة ل 
 ، بتقليل هذا العدد SDRAMشحنها قبل أن يتم تحديث الذاآرة 

 فإذا عانيت من مشاآل في 2سيتحسن األداء ، لهذا ينصح ياختيار 
 . 3ثبات الجهاز فاختر 

  SDRAM Cycle Length :ن الخاصية الثانية و الثالثو

  3 ، 2 :الخيارات 

 SDRAMهذه الخاصية مشابهة تماما للخاصية الثامنة و العشرون 
CAS Latency Timeو لها نفس الوظيفة  . 

 
 SDRAM Leadoff  :الخاصjjjjية الثالثjjjjة و الثالثjjjjون 

Command 
 

 .4، 3  :الخيارات
 

ر قبjل أن يسjمح      باستخدام هذه الخاصية تستطيع التحكم بالوقت الذي يم       
، آلمjا قjل زمjن     SDRAMبالوصول الى البيانات المخزنة في ذاآرة 

فjإذا   3الوصول آلما آان أفضل ، إذًا و آما في الخواص السابقة اختjر  
 .4عانيت من عدم ثبات الجهاز فاختر 
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 SDRAM Precharge  :الخاصjjjية الرابعjjjة و الثالثjjjون 
Control 

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
سjيكون   SDRAMهذه الخاصية تحدد فيما إذا آjان المعjالج أو ذاآjرة    

 .SDRAMالمسئول عن التحكم بعملية شحن ذاآرة 
 

عند تعطيل هذه الخاصية فإن أوامر المعالج للذاآرة سjتؤدي الjى شjحن       
و هjذا يjؤدي الjى تحسjين الثبjات و       SDRAMجميjع قطاعjات ذاآjرة    

 .لكنه يؤدي الى خسارة في األداء
 
ا عند تفعيل هذه الخاصية فjإن عمليjة الشjحن سjتكون موآلjة بالكامjل        أم

للjjذاآرة بنفسjjها و هjjذا يقلjjل عjjدد المjjرات التjjي يjjتم فيهjjا شjjحن ذاآjjرة      
SDRAM        ةjjون موجهjjي تكjjالج و التjjدة دورات للمعjjث أن عjjحي ،

للذاآرة تتم قبل أن تكون الjذاآرة بحاجjة الjى إعjادة شjحن، لهjذا ينصjح            
فضل أداء و لكن مع مو اجهة مشاآل في الثبات        بتفعيل هذه الخاصية أل   

 .يمكنك تعطيلها
 

 DRAM Data Integrity  :الخاصjjية الخامسjjة و الثالثjjون
Mode 

 
 ECC, Non-ECC  :الخيارات

 
ECC    ار لjي اختصjهError Checking and Correction  و ،

-72هذه الخاصية يجب تفعيلها فقjط إذا آنjت تملjك ذاآjرة خاصjة هjي                  
bit ECC RAM   ادjjن إيجjjيتمكن مjjام سjjإن النظjjا فjjد تفعيلهjjو عن ،

و ذلjك   )األخطاء أحادية البت و تصحيحها تلقائيا ، إذًا ينصjح بتفعيلهjا   
فقjط إذا آنjت تمتلjك هjذه الjذاآرة الخاصjة و عطلهjا            ( ECCباختيjار  
  .إذا آنت ال تملك مثل هذه الذاآرة Non-ECCأي اختر 
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 SDRAM Bank Interleave  :الخاصية السادسة و الثالثون
 

 Bank, 4-Bank, Disabled-2 : الخيارات
 

هذه الخاصية تسمح لك بjالتحكم بjنمط التjداخل فjي واجهjة عمjل ذاآjرة                 
SDRAM. 

 
يسjjمح لjjjك التjjjداخل بjjjإجراء تبjjادل بjjjين دورات الوصjjjول و التحjjjديث   

، فبينمjا يjتم تحjديث قطjاع مjا فjي الjذاآرة ، يjتم          SDRAMلقطاعjات  
 آخر في نفس الوقت ، و هذا يؤدي الى تحسن آبيjر    الوصول الى قطاع  

نظjjرا للتjjوفير فjjي الوقjjت الjjذي يمjjر عنjjد    SDRAMفjjي أداء ذاآjjرة 
 .تحديث آل قطاع في الذاآرة

 
مكونjjة مjjن أربjjع   SDRAMلنلjjق نظjjرة علjjى مjjا يحjjدث فjjي ذاآjjرة   

 :قطاعات 
 
يرسل المعالج العنوان األول إليجjاد البيانjات المطلوبjة الjى القطjاع       -1
 .SDRAMول من لوحة الذاآرة األ
 
يرسل المعالج العنوان الثاني إليجاد البيانjات المطلوبjة الjى القطjاع      -2

و فjي نفjس الوقjت يتلقjى البيانjات       SDRAMالثاني من لوحة الjذاآرة  
 .التي طلبها من القطاع األول

 
يرسل المعالج العنوان الثالjث إليجjاد البيانjات المطلوبjة الjى القطjاع            -3

و فjي نفjس الوقjت يتلقjى البيانjات       SDRAMمن لوحة الذاآرة الثالث 
 .التي طلبها من القطاع الثاني

 
 يرسل المعالج العنوان الرابع إليجاد البيانjات المطلوبjة الjى القطjاع           -4

و فjي نفjس الوقjت يتلقjى البيانjات       SDRAMالرابع من لوحة الذاآرة 
 .التي طلبها من القطاع الثالث

 
 .التي طلبها من القطاع الرابع يتلقى البيانات -5
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و لكjjي نjjدرك مقjjدار التjjوفير فjjي الوقjjت الjjذي نحصjjل عليjjه باسjjتخدام    
، لنرى آيف ستتم الخطjوات السjابقة     interleavingخاصية التداخل 

 :بدون استخدام التداخل
 
 .SDRAMيتم تحديث ذاآرة  -1
 
 يرسjjjjل المعjjjjالج العنjjjjوان األول للبيانjjjjات المطلوبjjjjة الjjjjى ذاآjjjjرة    -2

SDRAM. 
 
 . يتلقى المعالج البيانات الموجودة في العنوان األول من الذاآرة-3
 
 .SDRAMيتم تحديث ذاآرة   -4
 
 يرسjjjل المعjjjjالج العنjjjوان الثjjjjاني للبيانjjjات المطلوبjjjjة الjjjى ذاآjjjjرة     -5

SDRAM. 
 
 . يتلقى المعالج البيانات الموجودة في العنوان الثاني من الذاآرة-6
 
 .SDRAMيتم تحديث ذاآرة   -7
 
يرسjjjل المعjjjالج العنjjjوان الثالjjjث للبيانjjjات المطلوبjjjة الjjjى ذاآjjjرة     -8

SDRAM. 
 
 .يتلقى المعالج البيانات الموجودة في العنوان الثالث من الذاآرة -9
 
 .SDRAMيتم تحديث ذاآرة  -10

 
يرسjjل المعjjالج العنjjوان الرابjjع للبيانjjات المطلوبjjة الjjى ذاآjjرة         -11

SDRAM. 
 
 .يانات الموجودة في العنوان الرابع من الذاآرةيتلقى المعالج الب -12

 
اآلن و قjjjد عرفنjjjا أهميjjjة خاصjjjية التjjjداخل ، البjjjد أن نعjjjرف أن هjjjذه   
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الخاصية مفيدة فقط إذا آانjت البيانjات المتتاليjة المطلوبjة مjن قطاعjات                
 .مختلفة من الذاآرة

 
تتكون إما من من قطاعين أو من أربع  SDRAM DIMMآل لوحة 
 .قطاعات

 
 16Mbit SDRAMات التي تتكون من قطاعين تستخدم رقائق اللوح

chips       نjjاوز عjjذاآرة ال يتجjjة الjjي للوحjjم الكلjjون الحجjj32و يك 
 .ميجابايت

 
أمjا اللوحjات التjي تتكjون مjن أربjjع قطاعjات فتسjتخدم رقjائق تبjدأ مjjن          

64Mbit SDRAM chips  256و قد تصل الىMbit   ، ةjلكل رقاق
 .ميجابايت 64حة الذاآرة عن بينما ال يقل الحجم الكلي للو

 
و ذلjك يتحjدد بسjعة       (إذا آنت تستخدم لوحة ذاآرة واحدة ذات قطjاعين          

 .Bank-2فاختر  )ميجابايت أو أقل 32الذاآرة و ذلك بأن تكون 
 

أما إذا آنت تستخدم لjوحتين آjل واحjدة ذات قطjاعين أو آنjت تسjتخدم                  
كjون سjعتها   اللوحjة ذات األربjع قطاعjات ت    (لوحة ذات أربع قطاعjات  

-4أو   Bank-2فjي هjذه الحالjة لjك أن تختjار       )ميجابايت أو أآثر 64
Bank     ارjإن الخيjام فj4، و بشكل ع-Bank      ارjن الخيjل مjر أفضjيعتب

2-Bank. 
 

و  Awardتبقى مالحظة أخيرة و هي إذا آان البيوس لديك مjن النjوع   
 16Mbit SDRAMآنت تستخدم ألواح ذاآرة ذات رقائق مjن نjوع   

DIMM نه يفضل تعطيل هذه الخاصية فإDisabled.   

  Read-Around-Write :الخاصية السابعة و الثالثون

  Enabled, Disabled :الخيارات

تسمح هذه الخاصية للمعالج أن ينفذ أوامر القراءة آما لو آانت مستقلة 
عن أوامر الكتابة ، لهذا إذا آان أمر القراءة يشير الى عنوان في 
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 أوامر الكتابة ما زالت محفوظة في الكيش و لم تكتب الذاآرة و الذي
بعد الى هذا العنوان من الذاآرة فإن أمر القراءة سيكتفي بالمعلومات 

الموجودة في الكيش ولن ينتظر الى أن تكتب هذه المعلومات من 
 . الكيش الى الذاآرة ليقوم بقراءتها بعد ذلك

يjد مjن فعاليjة الjذاآرة        لذى فإن تفعيjل هjذه الخاصjية يحسjن األداء و يز            
SDRAM. 

  System BIOS Cacheable :الخاصية الثامنة و الثالثون

  Enabled, Disabled :الخيارات

تسمح هذه الخاصية بنسخ محتويات البيوس من الذاآرة الروم الى 
 . ذاآرة الكيش المستوى الثاني

 فينصjjح بشjjدة تعطيjjل هjjذه  OS/2إذا آنjjت تسjjتخدم نظjjام الوينjjدوز أو  
 .اصيةالخ
 

 Video BIOS Cacheable  :الخاصية التاسعة و الثالثون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

تستخدم هذه الخاصية لنسخ معلومات الفيديو بيjوس مjن الjذاآرة الjروم               
الى ذاآرة الكيش المستوى الثاني ، و لكن إن آنت تستخدم الويندوز أو             

OS/2 ح حينئذ بتعطيلهافلن تحتاج الى تفعيل هذه الخاصية و ينص. 
 

 Memory Hole At 15M-16M  :الخاصية األربعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

-15Mتحتاج الى هذه المنطقة مjن الjذاآرة    ISAبعض أنواع بطاقات 
16M         يؤديjية سjذه الخاصjل هjإن تفعيjذا فjدة لهjلكي تعمل بصورة جي

لكjjن المشjjكلة الjjى حجjjز هjjذه المنطقjjة مjjن الjjذاآرة إلسjjتخدام البطاقjjة و 
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الخطيرة في هذه الخاصية أنها ستمنع الجهاز من استخدام الذاآرة فjوق          
ميجابايت بمعنى أنه عند تفعيل هذه الخاصية فإن نظام التشغيل لjن   16

ميجابايjت مjن الjذاآرة مهمjا آjان الحجjم        15يستطيع استخدام أآثر من 
 الخاصية،  الفعلي للذاآرة الموجودة لديك ، لهذا ينصح بشدة تعطيل هذه         

 .و إن آنت تستخدم مثل هذه البطاقات فأنصحك بتبديلها بنوعية أحدث
 

 bit I/O Recovery Time-8  :الخاصية الواحدة و األربعون
 

 NA, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  :الخيارات
 

بjت،   ISA 8أسjرع بكثيjر مjن ناقjل      PCIآمjا هjو معjروف فjإن ناقjل      
لناقjل   I/O يجjب مjع دوائjر    بjت آمjا   ISA 8لهذا و لكي تعمل بطاقات 

PCI  فإن آلية ناقلI/O     اعةjر سjتضيف دوائClock Cycle   يjو الت
و تكون موجهة الى  PCIيحدثها ناقل  I/Oسبق شرحها بين آل دوائر 

بjjت و ذلjjك لتعjjويض الفjjرق فjjي السjjرعة، و إفتراضjjيا   ISA 8ناقjjل 
 دورة سjاعة و باسjتخدام هjذه الخاصjية تسjتطيع      3.5تضيف هذه اآللية 

تغييjjر هjjذا الjjرقم اإلفتراضjjي إذا واجهjjت بعjjض المشjjاآل مjjع بطاقjjات   
ISA 8  بت المتوفرة في جهازك ، فمبدئيا اخترNA   ددjو هو يوفر الع

فإذا و اجهت مشاآل فحاول زيادة هذا الرقم ، و إن لjم   3.5اإلفتراضي 
بت فإن هذه الخاصية ليس لها أي معنjى   ISA 8يكن لديك أية بطاقات 

 .كبالنسبة إلي
 

 bit I/O Recovery Time-16  :الخاصية الثانية و األربعون
 

 NA, 4, 1, 2, 3  :الخيارات
 

بjت،   ISA 16أسjرع بكثيjر مjن ناقjل      PCIآما هو معروف فإن ناقjل  
لناقjل   I/Oبت آما يجب مع دوائjر   ISA 16لهذا و لكي تعمل بطاقات 

PCI  فإن آلية ناقلI/O     اعةjر سjتضيف دوائClock Cycle ي  و اjلت
و تكون موجهة الى  PCIيحدثها ناقل  I/Oسبق شرحها بين آل دوائر 

بjت و ذلjك لتعjويض الفjرق فjي السjرعة، و إفتراضjيا         ISA 16ناقjل  
دورة سjاعة و باسjتخدام هjذه الخاصjية تسjتطيع       3.5تضيف هذه اآللية 

تغييjjر هjjذا الjjرقم اإلفتراضjjي إذا واجهjjت بعjjض المشjjاآل مjjع بطاقjjات   
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ISA 16   وفرةjت المتjر     بjدئيا اختjازك ، فمبjي جهjف NA    وفرjو يjو ه
فإذا و اجهت مشاآل فحاول زيادة هذا الjرقم ، و   3.5العدد اإلفتراضي 

بjت فjإن هjذه الخاصjية لjيس لهjا        ISA 16إن لم يكن لديك أية بطاقjات  
هjjذه الخاصjjية مطابقjjة للخاصjjية السjjابقة مjjع     .أي معنjjى بالنسjjبة إليjjك  

 .بت 16بت أو  8هل هي  ISAاإلختالف في نوعية بطاقة 
 

 Video RAM Cacheable  :الخاصية الثالثة و األربعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

هذه الخاصية تسمح بنسخ ذاآرة الفيديو رام الى ذاآرة الكيش المسjتوى   
الثاني و هذا من المفروض أن يحسن أداء ذاآرة الفيديو رام ألن ذاآjرة       

 .ثالكيش أسرع و لكن فعليا هذا ال يحد
 

تحتjjوي بطاقjjات الشاشjjة الحديثjjة علjjى ذاآjjرة رام سjjريعة سjjعة نطاقهjjا  
 (128bit X 166MHz DDR)جيجابايت في الثانية  5.3تصل الى 

 0.8أآثjjر مjjن  SDRAMبينمjjا ال تتجjjاوز سjjعة النطjjاق فjjي ذاآjjرة 
و إن آنت تستخدم ذاآرة  (64bit X 100MHz)جيجابايت في الثانية 

SDRAM  وعjjن النjjمPC133 لjjى فستصjjاق الjjعة النطjj1.06 س 
 .(64bit X133MHz)جيجابايت في الثانية

 
اآلن إذا عرفنا أن سعة نطاق ذاآرة الكيش المستوى الثاني فjي المعjالج           

Pentium III 650   ىjة    20.8تصل الjي الثانيjت فj256)جيجابايbit 
X 650MHz)     ذاآرةjjذه الjjتخدم هjjل أن تسjjن األفضjjا مjjه منطقيjjفإن

  jjات الjjخ محتويjjريعة لنسjjذاآرة السSDRAM   يjjبيا و التjjة نسjjالبطيئ
يستخدمها النظام آثيرا بدال من نسjخ محتويjات ذاآjرة الفيjديو رام ذات               
السرعة المعقولjة و لjيس ذلjك و حسjب و لكjن إذا علمنjا أننjا إذا قررنjا                 
استخدام ذاآرة الكيش السريعة لنسjخ محتويjات الفيjديو رام فjإن الكjيش         

و الjذي يjوفر فjي     AGPل ناقjل  ستتصل مع ذاآرة الفيديو رام من خjال 
فjjإن سjjعة  AGP4Xأفضjjل حاالتjjه و عنjjد اسjjتخدام النسjjخة المحسjjنة 

جيجابايjjت فjjي الثانيjjة فقjjط ال غيjjر بjjل فjjي  1.06النطjjاق ستصjjل الjjى 
الحقيقjjة فjjإن السjjعة هjjي نصjjف هjjذا الjjرقم ألن علjjى البيانjjات أن تمjjر      

ه باتجjjjاهين،  إذًا عمليjjjا لjjjيس هنjjjاك أي فائjjjدة حقيقيjjjة مjjjن نفعيjjjل هjjjذ   
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 .الخاصية و ينصح بتعطيلها
 
 Passive Release  :الخاصية الرابعة و األربعون 
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

عند تفعيل هذه الخاصية فإن المعالج سjيكون قjادرا علjى الوصjول الjى                
مشjغوال و حيjث    ISAفي نفس الوقت الذي يكjون فيjه ناقjل     PCIناقل 

لغاية فإن تعطيjل هjذه الخاصjية    بطيئ ل ISAأنه من المعروف أن ناقل 
عملjjه ، لهjjذا  ISAسjjيرغم المعjjالج علjjى اإلنتظjjار ريثمjjا ينهjjي ناقjjل   

 .ISAينصح بتفعيل هذه الخاصية إال إذا واجهتك مشاآل مع بطاقة 
 

 Delayed Transaction  :الخاصية الخامسة و األربعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

 ISAات نقل البيانات من و إلى ناقل عند تفعيل هذه الخاصية فإن عملي
أسرع بكثير فإذا تم  PCIإلن ناقل  PCIال تتم مباشرة عن طريق ناقل 

فسjيؤدي هjذا الjى بطjئ      ISAبنقل البيانjات مjن و إلjى     PCIتقييد ناقل 
آبير في عمل النظام، لهذا يتم أوال تخزين البيانات في ذاآرة احتياطيjة             

 للقيjام بمهjام أخjرى الjى ينتهjي ناقjل       ليتفرغ PCIبينما يتم تحرير ناقل 
ISA          يjا إال فjية دائمjذه الخاصjل هjح بتفعيjذا ينصjل، لهjمن عملية النق

 .PCI 2.1لديك قديمة و ال تدعم مواصفات  ISAحالة أن آانت بطاقة 
 

 PCI 2.1 Compliance  :الخاصية السادسة و األربعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

الخاصjjية السjjابقة ارتباطjjا وثيقjjا فعنjjد تفعيjjل     هjjذه الخاصjjية مرتبطjjة ب  
الخاصية السابقة البد من تفعيل هذه الخاصية أيضا ألن العملية السjابقة          

Delayed Transaction  تعتمد على تحقيق مواصفاتPCI 2.1. 
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 AGP 2X Mode  :الخاصية السابعة و األربعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

عيjjل أو تعطيjjل اسjjتخدام بروتوآjjول النقjjل  تسjjمح لjjك هjjذه الخاصjjية بتف 
AGP 2X    ارjوفر المعيjي ،AGP1X   رددjرعة    66تjاهرتز و سjميج

 AGP2Xميجابايjت فjي الثانيjة أمjا معيjار      264نقل بيانات تصل الى 
فيوفر ضjعف هjذا الjرقم ، إذا ينصjح بتفعيjل هjذه الخاصjية و لكjن قبjل           

معيjjjار فعjjjل ذلjjjك يجjjjب أن تتأآjjjد مjjjن أن بطاقjjjة الشاشjjjة لjjjديك تjjjدعم  
AGP2X  فإن آانت تدعم هذا المعيار فإن عليك تفعيل هذه الخاصية ،

، و لكنjjك قjjد تواجjjه بعjjض المشjjاآل مjjع اللوحjjات األم ذوات المقjjبس      
Super Socket 7     لjتطيع تعطيjاآل فتسjفإذا واجهتك مثل هذه المش ،

 .هذه الخاصية
 

   AGP Master 1WS Read  :الخاصية الثامنة و األربعون
 

 Enabled, Disabled :اتالخيار
 

ينتظjر علjى األقjل دورتjي      AGPبشكل افتراضjي فjإن المjتحكم بناقjل     
سjjاعة قبjjل أن يبjjدأ بعمليjjة القjjراءة ، هjjذه الخاصjjية تسjjمح لjjك بتقليjjل       
التأخير الjى دورة واحjدة ، هjذا األمjر يحسjن مjن األداء بشjكل ملحjوظ             

بطاقjة  لهذا ينصح بتفعيل هذه الخاصjية و لكjن إن واجهتjك مشjاآل فjي            
 .الشاشة فعليك تعطيل هذه الخاصية

 
 AGP Master 1WS Write :الخاصية التاسعة و األربعون

 
 Enabled, Disabled  :الخيارات

 
ينتظjر علjى األقjل دورتjي      AGPبشكل افتراضjي فjإن المjتحكم بناقjل     

سjjاعة قبjjل أن يبjjدأ بعمليjjة الكتابjjة ، هjjذه الخاصjjية تسjjمح لjjك بتقليjjل        
حjدة ، هjذا األمjر يحسjن مjن األداء بشjكل ملحjوظ         التأخير الjى دورة وا    

لهذا ينصح بتفعيل هذه الخاصjية و لكjن إن واجهتjك مشjاآل فjي بطاقjة             
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 .الشاشة فعليك تعطيل هذه الخاصية
 

 USWC Write Posting :الخاصية الخمسون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

بعjjjد تجjjjارب عديjjjدة علjjjى معالجjjjات مختلفjjjة تبjjjين أن هjjjذه الخاصjjjية   
 .يستحسن تفعيلها فقط إذا آنت تستخدم معالج بينتيوم برو 

 
USWC أو Uncacheable Speculative Write 

Combination       اتjjن البيانjjغيرة مjjات الصjjع الكتابjjه بتجميjjي أنjjتعن 
 بت و إرسالها دفعة واحدة بدال مjن  إرسjالها بشjكل منفjرد ،          64لتكون  

ار معين مjن البيانjات    فإن ذلك سيؤدي الى تقليل عدد مرات نقل أي مقد         
 لبطاقjjة الشاشjjة ، ممjjا يحسjjن مjjن   framebufferالjjذاآرة اإلحتياطيjjة 

األداء و لكن تذآروا أن ال تفعلوا هذه الخاصية إال مع معالجات بينتيوم            
 .برو أما مع المعالجات األحدث فإن النتائج قد ال تكون مرضية

 
 Spread Spectrum :الخاصية الواحدة و الخمسون

 
 Enabled, Disabled, 0.25% , 0.5% , Smart :اتالخيjار 

Clock 
 

عندما تعمل ساعة النظام في اللوحة األم فإنها تصدر نبضات للمحافظة 
علjjjjjى التوقيjjjjjت ، و لكjjjjjن هjjjjjذه النبضjjjjjات تسjjjjjبب حjjjjjدوث تjjjjjداخل   

 مjjع األجهjjزة Electromagnetic Interferenceآهرومغناطيسjjي 
بيjjوتر ، تقjjوم خاصjjية   اإللكترونيjjة الموجjjودة بjjالقرب مjjن جهjjاز الكم    

Spread Spectrum داخلjjjjjjدوث تjjjjjjة حjjjjjjن فرصjjjjjjل مjjjjjjبالتقلي 
آهرومغناطيسjjjي و هjjjي تحقjjjق هjjjذا األمjjjر بjjjالتغيير المسjjjتمر لتjjjردد    
النبضjjات بحيjjث ال يjjتم المحافظjjة علjjى تjjردد معjjين إال للحظjjة قبjjل أن   
يتغير الى تردد جديد و هذا األمر يقلل من فرص حدوث تداخل مjع أي             

از إلكتروني خارجي ، ولكن تبقى مشjكلة أخjرى و         تردد محدد ألي جه   
هي أن تفعيل هذه الخاصية سjيؤدي الjى تjأثير سjلبي علjى ثبjات و أداء          

 .SCSIالنظام و خاصة إذا آان لديك أي أجهزة 
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بعjjjض أنjjjواع البيjjjوس الحديثjjjة تjjjوفر خيjjjارا جديjjjدا فيمjjjا يخjjjص هjjjذه  

ي تعديل  ، ال يقوم هذا الخيار بإجراء أSmart Clockالخاصية و هو 
علjjى التjjردد و لكنjjه بjjدال مjjن ذلjjك يقjjوم بإيقjjاف عمjjل سjjاعات آjjل مjjن  

AGP   ، PCI   و SDRAM          قوقهاjون شjعندما ال يتم استخدامها أو تك 
فارغjjة و غيjjر مشjjغولة بjjأي بطاقjjات ، وهjjذا األمjjر يقلjjل مjjن حjjدوث      

 .التداخل و يوفر في استهالك الطاقة
 

ديك أي مشjاآل تjداخل   و هكذا ينصح بتعطيل هذه الخاصية إذا لم تكن ل        
آهرومغناطيسي مع األجهزة اإللكترونية ، و لكjن إن وجjدت مثjل هjذه           

 إن توفر هذا الخيjار لjديك ، و لكjن إن    Smart Clockالمشاآل فاختر 
 لتحقيق ثبات   %0.25لم يتوفر فاختر أن تكون نسبة التعديل في التردد          

 لكن حمايjة  و الذي يؤدي الى ثبات أقل و%0.5 أآبر بدال من استخدام 
 .أآبر من التداخل

 
 Auto Detect DIMM/PCI :الخاصjية الثانيjة و الخمسjون   

Clk 
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

 Smartهjjذه الخاصjjية مشjjابهة تمامjjا للخاصjjية السjjابقة مjjع الخيjjار     
Clock    رتjjإن اختjjه فjjة بjjو مرتبط Smart Clock  يةjjي الخاصjjف 

إن آنت ال تعjاني مjن حjدوث أي     السابقة فقم بتفعيل هذه الخاصية ، أما        
 .تداخل فبإمكانك تعطيل هذه الخاصية أيضا

 
 Flash BIOS Protection :الخاصية الثالثة و الخمسون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
هذه الخاصية تحمي البيوس من الفيروسjات ، فعنjد تفعيلهjا فjإن بيانjات        

يjويس باسjتخدام    البيوس ال يمكن تغييرها حتjى عنjد محاولjة تحjديث الب            
 ، لهذا البد من تفعيل هذه الخاصjية  Flash BIOSأي برنامج لتحديث 



 

825 

دائمjjا و لكjjن إذا رغبjjت بتحjjديث البيjjوس لjjديك فالبjjد فjjي البدايjjة مjjن       
تعطيل هذه الخاصية ثم تحديث البيوس و بعدها يجب إعادة تفعيjل هjذه              

 .الخاصية
 

 Hardware Reset Protect :الخاصية الرابعة و الخمسون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

 سjاعة أو  24هذه الخاصية مفيدة لمن يملكون مjزودات يجjب أن تعمjل         
لمن لديه أطفال مشاغبون ، فعند تفعيل هذه الخاصية لن يعمل مفتاح أو 

 عنjد الضjغط عليjه ، لهjذا ينصjح      Reset Buttonزر  إعادة التشjغيل  
السابقة و عطلها إن لم بتفعيل هذه الخاصية إن آنت تعاني من المشاآل 

 .يكن لديك مشاآل مشابهة
 

 DRAM Read Latch :الخاصjjjية الخامسjjjة و الخمسjjjون
Delay 

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
تقوم هذه الخاصية بإضافة تأخير زمني للحظات قبل أن أن يبjدأ النظjام         

 ، و هjذه الخاصjية موجهjة         DRAMبقراءة البيانات من لوحة الjذاآرة       
اح الjjذاآرة الخاصjjة و التjjي لjjديها توقيjjت غيjjر اعتيjjادي ، و لjjبعض ألjjو

هكذا ينصح بتعطيل هذه الخاصية ما لم تكن تواجه بعjض المشjاآل مjع     
ثبات الجهاز و تشك أن المشكلة تكمن في الذاآرة ، لهذا إن آنت تواجه        
مشjاآل غريبjة فjي الجهjاز مثjjل إعjادة تشjغيل تلقjائي أو توقjف الجهjjاز         

جمjjده فحjjاول أن تفعjjل هjjذه الخاصjjية فقjjد تحjjل     بكثjjرة عjjن العمjjل و ت  
 .المشكلة
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 DRAM Interleave Time :الخاصية السادسة و الخمسون
 

 0ms, 0.5ms :الخيارات
 

 فإنjjك باسjjتخدام هjjذه الخاصjjية تسjjتطيع   36عنjjد تفعيjjل الخاصjjية رقjjم  
التحكم بالزمن الالزم لقراءة القطاع الثاني من الjذاآرة ، آلمjا آjان هjذا            

 ألداء أفضjjل و لكjjن إن 0msأقjjل آلمjjا آjjان أفضjjل لهjjذا اختjjر   الjjزمن 
 .0.5msواجهت أي مشاآل في ثبات النظام فاختر 

 
 Byte Merge :الخاصية السابعة و الخمسون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 بت من البيانات الموجهة 16 بت أو 8عند تفعيل هذه الخاصية فإن آل  

خزينها مؤقتا في ذاآرة احتياطيjة و يjتم       يتم ت  PCIمن المعالج الى ناقل     
 و هjذا يحسjن األداء       PCI بت ثم يتم نقلها الى ناقjل         32تجميعها لتكون   

ألنه يقلل من عدد الjنقالت مjن المعjالج الjى الناقjل، لهjذا ينصjح بتفعيjل           
 .هذه الخاصية

 
 PCI Pipeline / PCI :الخاصjjjية الثامنjjjة و الخمسjjjون 

Pipelining 
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

تتحكم هذه الخاصية بالخاصية التي تسبقها ، فعنjد تفعيjل هjذه الخاصjية        
 يقjوم بjتفحص اإلشjjارات القادمjة مjن المعjjالج     PCIفjإن المjتحكم بناقjjل   

 بت لترسل معا الjى ناقjل   32ليحدد البيانات التي يمكن تجميعها لتكوين   
PCIلهذا ينصح بتفعيل هذه الخاصية أيضا ، . 
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 Fast R-W Turn Around :تاسعة و الخمسونالخاصية ال
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

هذه الخاصية تقلل من الزمن الذي يمر بين قراءة المعjالج للبيانjات مjن               
الjjذاآرة و الكتابjjة عليهjjا ، فعنjjد تفعيjjjل هjjذه الخاصjjية سjjيقل التjjjأخير        

تابjة،  الحادث و سيتم اإلنتقال بشكل أسرع من حالة القراءة الى حالة الك    
لهjjذا ينصjjح بتفعيjjل هjjذه الخاصjjية مjjا لjjم تعjjاني مjjن مشjjاآل فjjي ثبjjات    

 .الجهاز و الذي قد ينتج عن لوحات ذاآرة رديئة
 

 CPU to PCI Write Buffer :الخاصية الستون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

هذا يتحكم بالذاآرة اإلحتياطية المستخدمة لكتابjة البيانjات المرسjلة مjن             
 ، فعند تفعيل هذه الخاصية فإن المعjالج سيرسjل           PCIى ناقل   المعالج ال 

مباشjjرة حتjjى أربjjع آلمjjات مjjن البيانjjات الjjى الjjذاآرة اإلحتياطيjjة لكjjي   
يتفرغ المعالج ألداء مهام أخرى و ال يصبح مضjطرا إلنتظjار وصjول      

 البطيئ ، و ستبقى هذه البيانات في الjذاآرة          PCIهذه البيانات الى ناقل     
 ، إذًا الغرض مjن      PCIأن تبدأ دورة قراءة جديدة لناقل       اإلحتياطية الى   

 و اإلهتمام بأداء PCIهذه الخاصية هو تحرير المعالج من انتظار ناقل 
 .أمور أخرى ، لهذا ينصح بتفعيل هذه الخاصية

 
 PCI Dynamic Bursting :الخاصية الواحدة و الستون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
ة فإن البيانات التي تنتقل الى الذاآرة اإلحتياطية        عند تفعيل هذه الخاصي   

بjjت 32 يjjتم نقلهjjا الjjى وجهتهjjا حالمjjا يjjتم تجميعهjjا لتكjjوين   PCIلناقjjل 
 .إلرسالها دفعة واحدة

 
بينمjjjا عنjjjدما يjjjتم تعطيjjjل هjjjذه الخاصjjjية فjjjإن البيانjjjات فjjjي الjjjذاآرة      
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           jيس قبjة و لjذاآرة اإلحتياطيjتالء الjد امjا إال عنjتم نقلهjل اإلحتياطية ال ي
 .ذلك

 
 .ألداء أفضل ينصح بتفعيل هذه الخاصية

 
 PCI Master 0 WS Write :الخاصية الثانية و الستون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
تحدد هذه الخاصية فيما إذا آان هناك أي تأخير قبل تنفيذ أوامر الكتابjة            

 فعنjjد تفعيjل هjذه الخاصjjية فjإن أوامjر الكتابjjة الjى ناقjjل      PCIالjى ناقjل   
PCI       يةjjذه الخاصjjل هjjد تعطيjjا عنjjأخير ، بينمjjورا دون أي تjjتنفذ فjjس 

فسيكون هناك تأخير بسيط قبل البدأ بتنفيjذ أوامjر الكتابjة ، لهjذا ينصjح               
 ، و لكjن تعطيلهjا   PCIبتفعيل هjذه الخاصjية لتحقيjق أداء أفضjل لناقjل       

 و الذي قد يjؤدي الjى عjدم ثبjات      PCIمفيد في حالة زيادة سرعة ناقل 
 تعطيjjل هjjذه الخاصjjية إلضjjافة تjjأخير بسjjيط سيسjjهم فjjي      للجهjjاز ، و

 .تحسين أداء الناقل بعد زيادة سرعته
 

 PCI Delay Transaction :الخاصية الثالثة و الستون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

 و يختلjف اسjمها و فقjا    45و هذه الخاصية مشابهة تماما للخاصية رقjم       
 .للبيوس المستخدم

 
 PCI#2 Access #1 Retry :و الستونالخاصية الرابعة 

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 60 ، فعنjjد تفعيjjل الخاصjjية 60هjذه الخاصjjية مرتبطjjة بالخاصjjية رقjjم  

فإن البيانات ستنقل مjن المعjالج الjى ذاآjرة احتياطيjة قبjل أن تنقjل الjى                    
 ، و لكjjن مjاذا يحjjدث إذا فشjلت الjjذاآرة اإلحتياطيjة فjjي نقjjل    PCIناقjل  
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  ؟PCI الى ناقل البيانات
 

تحدد هjذه الخاصjية فيمjا إذا سjتقوم الjذاآرة اإلحتياطيjة بإعjادة محاولjة            
 .إرسال البيانات الى الناقل أم ال

 
فعنjjjد تفعيjjjل هjjjذه الخاصjjjية فjjjإن الjjjذاآرة اإلحتياطيjjjة سjjjتقوم بتكjjjرار   
المحاولة مرة بعد مرة الى أن تنجح عملية نقل البيانات الى الناقل ، أمjا          

ه الخاصjjية فjjإن المعjjالج سjjيعاود إرسjjال البيانjjات مjjرة   عنjjد تعطيjjل هjjذ
أخرى الى الذاآرة اإلحتياطية لتقوم بjدورها فيمjا بعjد بإرسjال البيانjات               
الى الناقل، لهذا ينصح بتفعيل هذه الخاصjية إال فjي حالjة أن آjان لjديك            

 بطيئjjjة ففjjjي هjjjذه الحالjjjة فjjjإن تعطيjjjل هjjjذه  PCIالعديjjjد مjjjن بطاقjjjات 
 .فضلالخاصية سيعطي نتائج أ

  
 SDRAM Page Closing :الخاصjjية الخامسjjة و السjjتون 

Policy 
 

 One Bank, All Banks :الخيارات
 

 SDRAM Precharge 34هjjذه الخاصjjية مطابقjjة للخاصjjية رقjjم  
Control ارjjو الخي Disabled  مjjية رقjjي الخاصjjار 34 فjjه الخيjjيماثل 

All Banks  ارjjذه و الخيjjيتنا هjjي خاصjjف Enabled ارjjه الخيjjيماثل  
One Bankفي هذه الخاصية . 

 
 AGP 4X Mode :الخاصية السادسة و الستون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 AGP4Xهذه الخاصية تتوفر فقط في اللوحات األم الحديثة التي تدعم 

و لكjjن عليjjك اإلنتبjjاه الjjى أن تكjjون بطاقjjة الشاشjjة لjjديك تjjدعم أيضjjا       
 هذه الخاصية و لكjن      ، فإذا آانت آذلك فعليك تفعيل      AGP4Xخاصية  

 . فحينها عليك تعطيل هذه الخاصيةAGP4Xإن لم تكن بطاقتك تدعم 
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 Master Priority Rotation :الخاصية السابعة و الستون
 

 PCI, 2 PCI, 3 PCI 1 :الخيارات
 

 .PCIتتحكم هذه الخاصية بوصول المعالج الى ناقل 
 

ة بالوصjول الjى    فإن المعالج سوف يكون له األولويPCI 1إذا اخترت 
 بعjد إنتهjاء الجهjاز المjتحكم بالناقjل مjن عمليjة نقjل البيانjات            PCIناقل  

و هjذا   .الحالية ، بغض النظر عن عدد األجهزة المنتظرة للتحكم بالناقjل          
 من قبل المعالج و لكن أداء أسوء لبjاقي  PCIيوفر أسرع وصول لناقل  
 .األجهزة المتحكمة بالناقل

 
عالج سوف يكون له األولوية بالوصjول الjى    فإن المPCI 2إذا اخترت 

 بعjjد إنتهjjاء الجهjjاز الحjjالي المjjتحكم بالناقjjل مjjن عمليjjة نقjjل  PCIناقjjل 
البيانات و آذلك بعد انتهاء الجهاز الذي يليه في قائمة اإلنتظار ، بغض     

هjذا يعنjي أن المعjالج      .النظر عن عدد األجهزة المنتظرة للjتحكم بالناقjل        
ل أن يتحكم بالناقjل و آjذلك يjوفر وصjوال أسjرع      عليه اإلنتظار قليال قب  

 .لباقي األجهزة لتتحكم بالناقل
 

 فإن المعالج سوف يكون له األولوية بالوصjول الjى   PCI 3إذا اخترت 
 بعjjد إنتهjjاء الجهjjاز الحjjالي المjjتحكم بالناقjjل مjjن عمليjjة نقjjل  PCIناقjjل 

عjده فjي    البيانات و آذلك بعد انتهاء الجهjاز الjذي يليjه و الجهjاز الjذي ب                
قائمjjة اإلنتظjjار ،  بغjjض النظjjر عjjن عjjدد األجهjjزة المنتظjjرة للjjتحكم      

 و لكjن  PCIو هذا يوفر أداءا أسjوء لوصjول المعjالج الjى ناقjل            .بالناقل
 .يوفر سرعة أآبر لباقي األجهزة لتتحكم بالناقل

 
 . هو المثالي و ينصح باختيارهPCI 2يعتبر الخيار الثاني 

 
 AGP Driving Control :الخاصية الثامنة و الستون

 
 Auto, Manual :الخيارات

 
 ، عjادة يكjون الخيjار    AGPتسمح لك هذه الخاصية بالتحكم بقوة قيjادة        
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 مهمjjjة Chipset لتتjjjرك لمجموعjjjة الرقjjjائق  Autoاإلفتراضjjjي هjjjو  
 بمjjا يتناسjjب مjjع بطاقjjة    AGPالjjتحكم و اإلعjjداد التلقjjائي لقjjوة قيjjادة     

AGPالمرآبة في الجهاز . 
 

حاالت التي يكون من المفيد فيهjا اختيjار اإلعjداد اليjدوي           هناك بعض ال  
Manualو في هذه الحالة سيكون عليك إعداد الخاصية التالية . 

 
 AGP Driving Value :الخاصية التاسعة و الستون

 
 to FF (Hex numbers) 00 :الخيارات

 
هذه الخاصية مرتبطة بالخاصjية السjابقة و أي إعjداد لهjذه الخاصjية ال             

ن له أي قيمjة إال إذا آنjت قjد اختjرت فjي الخاصjية السjابقة الخيjار                   يكو
Manual. 

 
 آلمjjjا زادت قيمjjjة هjjjذه AGPتحjjjدد هjjjذه الخاصjjjية قjjjوة إشjjjارة ناقjjjل  

الخاصية آلما آانjت اإلشjارة أقjوى، يتjراوح مjدى قيمjة هjذه الخاصjية                  
 و هjjjذه األرقjjjام FF و 00 بjjjين Hexمقاسjjjة باألرقjjjام السjjjت عشjjjرية 

 ، بشjjكل 255 و 0هjjا الjjى النظjjام العشjjري مjjا بjjين تتjjراوح عنjjد ترجمت
 و لكjjن إذا آنjjت   DA (218)افتراضjjي تكjjون قيمjjة هjjذه الخاصjjية      

 فينصjjjح NVIDIA GeForce2 مjjjن نjjjوع AGPتسjjjتخدم بطاقjjjة 
 لتحقيjق اإلسjتفادة القصjوى    EA (234)باختيjار القيمjة األعلjى و هjي     

 .من البطاقة
 

 Delay DRAM Read Latch :الخاصية السبعون
 
 Auto, No Delay, 0.5ns, 1.0ns, 1.5ns :لخياراتا

 
تحدد هذه الخاصية الوقت الذي تنتظره مجموعjة الرقjائق علjى اللوحjة               

 و هjذا يعتمjد علjى    DIMMاألم قبل أن تبدأ القراءة مjن لوحjة الjذاآرة       
 :مقدار حمل لوحات الذاآرة و هذا األمر مناط بعاملين

 
 .يك المرآبة لدDIMM عدد لوحات الذاآرة -1
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 طبيعة اللوحات هل تحتوي على رقائق ذاآرة علjى جانjب واحjد أو              -2

 .على آلي الجانبين
 

آلمjjا زاد حمjjل لوحjjات الjjذاآرة بزيjjادة عjjدد اللوحjjات و احتوائهjjا علjjى  
رقjjائق علjjى آلjjي الجjjانبين آلمjjا زاد الوقjjت الjjالزم لمجموعjjة الرقjjائق   

 .لتتمكن من بدأ القراءة من لوحات الذاآرة
 

 لجعjjل البيjjوس يقjjرر بنفسjjه    Autoدي يفضjjل أن تختjjار  بشjjكل اعتيjjا 
الوقت األمثل و لكن إذا أضفت لوحات ذاآjرة جديjدة الjى جهjازك و لjم             
يتعjjرف عليهjjا أو لjjم تعمjjل آمjjا يجjjب فمjjن الممكjjن حjjل هjjذه المشjjكلة     
بمساعدة هذه الخاصية فابدأ باختيار قيمة صغيرة و ارفعها تدريجيا الى 

  jjبحت تعمjjة أصjjرى أن البطاقjjة    أن تjjت القيمjjا آانjjد و آلمjjكل جيjjل بش
 .أصغر آلما آان أفضل من ناحية األداء

 
إذا آان لديك لوحة ذاآرة واحدة و الرقائق متوضjعة علjى جانjب واحjد         

 . لتحقيق أفضل أداءNo Delayمنها، فاختر 
 

 AGP Aperture Size (MB) :الخاصية الواحدة و السبعون
 

 256 ,128 ,64 ,32 ,16 ,8 ,4 :الخيارات
 

هjذا الثقjب هjو عبjارة عjن جjزء          . AGPهذه الخاصية تحدد حجم ثقjب       
مjjن  مjjدى عنjjاوين الjjذاآرة و يكjjون مخصصjjا لعنjjاوين ذاآjjرة بطاقjjة      

 . الشاشة
 

 دون AGPدوائر المعالجة التي تقع ضمن هذا الثقب يتم توجيههjا الjى        
الحاجjjة الjjى ترجمتهjjا ، آمjjا أن هjjذا الثقjjب يحjjدد الحجjjم األقصjjى مjjن     

ذي مjjن الممكjjن اسjjتخدامه مjjن قبjjل بطاقjjة الشاشjjjة        الRAM jjذاآjjرة  
لتخjjزين معلومjjات و قjjوام الصjjور المعقjjدة فjjي األلعjjاب ثالثيjjة األبعjjاد   

 .مثال
 

 . ميجابايت64الخيار األمثل لهذه الخاصية هو 
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 MD Driving Strength :الخاصية الثانية و السبعون
 

 Hi/High, Lo/Low :الخيارات
 

ة لخطjjوط بيانjjات الjjذاآرة فكلمjjا آانjjت تحjjدد هjjذه الخاصjjية قjjوة اإلشjjار
القيمjjة أعلjjى آلمjjا آانjjت قjjوة اإلشjjارة أآبjjر ، و تسjjتخدم هjjذه الخاصjjية  

بjjأن (  ذات الحمjjل الكبيjjر DRAMأساسjjا لتعزيjjز قjjوة الjjتحكم بjjذاآرة 
و فjي  ) يكون هناك أآثر من لوحة ذاآرة ذات رقائق علjى آلjي جانبيهjا       

ن آانjjت الjjذاآرة لjjديك   أمjjا إHigh أو Hiهjjذه الحالjjة ينصjjح باختيjjار   
تتكون مjن قطعjة واحjدة و الرقjائق موزعjة علjى جانjب واحjد فينصjح                    

 .Low أو Loباختيار 
 

Integrated Peripherals 
 

 Onboard IDE-1 Controller :الخاصية الثالثة و السبعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

تحكم  األولjjى فjjي مIDE jjتjjتحكم هjjذه الخاصjjية بتفعيjjل أو تعطيjjل قنjjاة   
IDE       لبة أوjراص الصjن األقjعلى اللوحة األم ، فإذا آنت تستخدم أيا م 

محرآات األقjراص المضjغوطة الموصjلة الjى هjذه القنjاة علjى اللوحjة              
األم فال بد من تفعيلها و إال لن تعمل هذه األجهزة ، آمjا يمكنjك تعطيjل       

 إن لم يكن لديك أية أجهزة موصلة الى هذه IRQهذه الخاصية لتحرير 
 لديك موصلة بالقناة الثانيjة أو بمjتحكم         IDEلقناة ، بأن تكون األجهزة      ا

 و ليس SCSIمستقل عن اللوحة األم أو آانت األجهزة لديك من النوع    
IDE. 

 
 Onboard IDE-2 Controller :الخاصية الرابعة و السبعون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 الثانيjjة فjjي مjjتحكم  IDEتjjتحكم هjjذه الخاصjjية بتفعيjjل أو تعطيjjل قنjjاة    
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IDE       لبة أوjراص الصjن األقjعلى اللوحة األم ، فإذا آنت تستخدم أيا م 
محرآات األقjراص المضjغوطة الموصjلة الjى هjذه القنjاة علjى اللوحjة              
األم فال بد من تفعيلها و إال لن تعمل هذه األجهزة ، آمjا يمكنjك تعطيjل       

موصلة الى هذه  إن لم يكن لديك أية أجهزة IRQهذه الخاصية لتحرير 
 لديك موصلة بالقناة األولى أو بمjتحكم  IDEالقناة ، بأن تكون األجهزة     

 و ليس SCSIمستقل عن اللوحة األم أو آانت األجهزة لديك من النوع    
IDE. 

 
 Master/Slave Drive PIO :الخاصjية الخامسjة و السjبعون   

Mode 
 

 Auto ,4 ,3 ,2 ,1 ,0 :الخيارات
 

 Programmed Input/Outputإعداد نمط هذه الخاصية تسمح لك ب
(PIO)      يدjديك السjلبين لjين الصjي القرصjلك Master دjjو العب Slave 

 . IDEالمرتبطين بقناة 
 

 لتترك للبيوس مهمة التعرف على نمط Autoبشكل عام يفضل اختيار     
 :األقراص الصلبة لديك، إال في الحاالت التالية

 
 . الصحيحPIO نمط  إذا لم يتمكن البيوس من التعرف على-1
 
 إذا أردت أن يعمل القرص الصلب لديك بنمط يوفر سرعة أآبر من    -2

 .السرعة التي صنع من أجلها
 
 ، فأصبح أحد القرصjين أو آالهمjا         PCI إذا قمت برفع سرعة ناقل       -3

 .PIOال يعمل بشكل جيد فمن الممكن لحل هذه المشكلة أن تقلل قيمة 
 

 قjد تjؤدي الjى ضjياع للبيانjات           PIO و البد مjن مالحظjة أن رفjع قيمjة          
 .على القرص الصلب

 
 المختلفjjة و سjjرعات نقjjل البيانjjات التjjي   PIOهjjذا جjjدول يبjjين أنمjjاط   

 .توفرها
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 Master/Slave Drive :الخاصية السادسة و السبعون
UltraDMA 

 
 Auto, Disabled :الخيارات 
 

حjال  في   (UltraDMAتسمح لك هذه الخاصية بتفعيل أو تعطيل دعم         
 .IDEلكي القرصين السيد و العبد المتصالن بقناة ) توفره

 
 لتتjjjرك للبيjjjوس مهمjjjة اختيjjjار نمjjjط     Autoيفضjjjل عjjjادة اختيjjjار  

UltraDMA     واعjjjض أنjjjديك ، و بعjjjلبة لjjjراص الصjjjب لألقjjjالمناس 
البيjjوس يسjjمح لjjك اختيjjار الjjنمط بنفسjjك و هjjذا جjjدول يبjjين األنمjjاط       

 .فرها و السرعات التي توUltraDMAالمختلفة ل 
 

 
 

ولكjjي تسjjتفيد مjjن هjjذه الخاصjjية البjjد مjjن تفعيjjل خاصjjية النقjjل عبjjر       
DMA          يjديك ، ففjمن نظام التشغيل ل Win9x       ىjب الjوم اذهjو ميليني 

 ثjjjم � محرآjjjات أقjjjراص � إدارة األجهjjjزة � النظjjjام �لوحjjjة الjjjتحكم 
تختار القرص الصلب و تضغط على خصائص ثم تذهب الى إعjدادات           
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 ثjjم DMA مربjjع وصjjول مباشjjر للjjذاآرة  و هنjjاك تضjjع إشjjارة علjjى 
 .تضغط على موافق

 
 

 Ultra DMA-66/100 IDE :الخاصjية السjابعة و السjبعون   
Controller 

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
-Ultra DMAتسjjمح لjjك هjjذه الخاصjjية بتفعيjjل أو تعطيjjل مjjتحكم     

 ).في حال توفره( اإلضافي المدمج باللوحة األم 66/100
 

ه الخاصية إن آان لديك أقراص صلبة موصلة الjى هjذا            عليك تفعيل هذ  
 :المتحكم ، و عليك تعطيلها في الحاالت التالية 

 
 . إذا لم يكن لديك أي أقراص صلبة موصلة الى هذا المتحكم-1
 
 . إذا لم يكن لديك على اللوحة األم أي متحكم من هذا النوع-2
 

كون مفيjjدا فjjي  فjjي الحjjالتين السjjابقتين فjjإن تعطيjjل هjjذه الخاصjjية سjjي     
 .إسراع عملية إقالع الجهاز

 
 USB Controller :الخاصية الثامنة و السبعون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 للناقjjل IRQتسjjمح هjjذه الخاصjjية بتفعيjjل أو تعطيjjل  تخصjjيص خjjط     

، فjإذا آjان لjديك    USB (Universal Serial Bus)المتسلسjل العjام   
 .صية و إال فقم بتعطيلها فقم بتفعيل هذه الخاUSBأية أجهزة 
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 USB Keyboard Support :الخاصية التاسعة و السبعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

تسمح لك هذه الخاصية بتفعيل أو تعطيل دعم لوحة المفاتيح مjن النjوع               
USB           ذهjjل هjم بتفعيjاتيح فقjات المفjن لوحjوع مjذا النjديك هjان لjإن آjف 

 .الخاصية و إال فقم بتعطيلها
 

 USB Keyboard Support Via :الخاصية الثمانون
 

 OS, BIOS :الخيارات
 

هذه الخاصية تحjدد فيمjا إذا آنjت تريjد أن يjتم دعjم لوحjة المفjاتيح مjن                    
 . من قبل البيوس أو نظام التشغيلUSBالنوع 

 
 أمjا إذا آنjت تسjتخدم لوحjةالمفاتيح مjن الjدوس              OSألداء أفضل اختjر     

 .BIOSفاختر 
 

 Init Display First :دة و الثمانونالخاصية الواح
 

 AGP, PCI :الخيارات
 

إذا آان لديك أآثر من بطاقة شاشة ، فهذه الخاصية تسمح لك باإلختيار             
 لجعلها البطاقة األولية، أما إن آانت لديك    PCI و   AGPبين البطاقتين   

لتjjوفير الوقjjت ) PCI, AGP( بطاقjjة واحjjدة فتسjjتطيع اختيjjار نوعهjjا 
 .تعرف عليهاعلى البيوس لل

 
 KBC Input Clock Select :الخاصية الثانية و الثمانون 
 

 8MHz, 12MHz, 16MHz :الخيارات
 

تسjjمح لjjك هjjذه الخاصjjية الjjتحكم بتjjردد سjjاعة لوحjjة المفjjاتيح ، ينصjjح  
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 ألداء أفضjjل ، فjjإن واجهتjjك أيjjة مشjjاآل مjjع لوحjjة   16MHzباختيjjار 
 .المفاتيح فاختر قيمة أقل

 
 Onboard FDD Controller :ثمانونالخاصية الثالثة وال

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
تسمح لjك هjذه الخاصjية بتفعيjل أو تعطيjل المjتحكم بمحjرك األقjراص                  
المرنة علjى اللوحjة األم ، لهjذا قjم بتفعيjل هjذه الخاصjية إذا آjان لjديك                      
محرك أقراص مرنة متصل بjالمتحكم علjى اللوحjة األم و قjم بتعطيلهjا            

 .ديك محرك أقراص مرنة أو آان متصال بمتحكم إضافيإذا لم يكن ل
 

 Onboard Serial Port 1/2 :الخاصية الرابعة والثمانون
 

 ,Disabled, 3F8h/IRQ4, 2F8h/IRQ3 :الخيjjjjjارات
3E8h/IRQ4, 2E8h/IRQ3, 3F8h/IRQ10, 

2F8h/IRQ11, 3E8h/IRQ10, 2E8h/IRQ11, Auto 
 

كم تلقjائي أو يjدوي بالمنفjذ        تسمح لك هذه الخاصية بتعطيل أو توفير تح       
 بjjأن تتjjرك  Autoالمتسلسjjل علjjى اللوحjjة األم ، اإلختيjjار األمثjjل هjjو    

 المناسjبين للمنفjذ ، إذا لjم    IRQ و I/O Addressللبيوس مهمة تحديد 
، أما إذا أردت أن IRQتكن تستخدم هذا المنفذ فبإمكانك تعطيله لتحرر    

 قjjد تjjم IRQ لغjjرض أن تحjjرر IRQ و I/O Addressتحjدد بنفسjjك  
شjغله مjjن قبjjل المنفjذ المتسلسjjل ، فتسjjتطيع أن تختjار بنفسjjك عنjjوان و    

 . آخر للمنفذ المتسلسلIRQخط 
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 Onboard IR Function :الخاصية الخامسة و الثمانون 
 

 IrDA (HPSIR) mode, ASK IR (Amplitude :الخيارات
Shift Keyed IR) mode, Disabled 

 
لتحكم بنمط إرسال البيانات الى جهاز تسمح لك هذه الخاصية با

خارجي باستخدام األشعة تحت الحمراء ، في حال توفر هذه الخاصية 
 .في اللوحة األم لديك

 
هناك نمطان لهذا النوع من اإلتصال ، و يمكن اإلختيار بينهما بما 

 .يتناسب مع جهاز بث األشعة المتوفر لديك
 

 Duplex Select :الخاصية السادسة و الثمانون
 

 Full-Duplex, Half-Duplex :الخيارات
 

هذه الخاصية تسمح لك باختيار نمط اإلرسال عبر جهاز األشعة تحت 
 أي إرسال و استقبال في نفس Full-Duplexالحمراء  هل هو  

  أي إرسال في اتجاه واحد إما إرسال أو Half-Duplexالوقت أو 
 .استقبال

 
 RxD, TxD Active :الخاصية السابعة  و الثمانون

 
 High, Low :الخيارات

 
تسمح لك هذه الخاصية بالتحكم بقطبية اإلرسال عبر األشعة تحت 

 و هذا يعتمد على نوع Low أو منخفض Highالحمراء هل هو عالي 
 . جهاز اإلرسال لديك
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 Onboard Parallel Port: الخاصية الثامنة و الثمانون
 

 ,3BCh/IRQ7, 278h/IRQ5, 378h/IRQ7 :الخيjjjjارات
Disabled 

 
 المناسjjب للمنفjjذ IRQ و I/Oتسjjمح لjjك هjjذه الخاصjjية اختيjjار عنjjوان  

 هjjjو 378h/IRQ7المتjjjوازي ، فjjjي أغلjjjب األحjjjوال يعتبjjjر الخيjjjار     
 .األنسب

 
 Power On Function :الخاصية التاسعة و الثمانون

 
 Button Only, Keyboard 98, Hot Key, Mouse :الخيارات

Left, Mouse Right 
 

 .تسمح لك هذه الخاصية اختيار الطريقة التي تريد بها تشغيل جهازك
 

 فال تسjتطيع تشjغيل جهjازك إال مjن خjالل      Button Onlyإذا اخترت 
 .زر التشغيل

 
  فسيتم تشغيل الجهاز بواسjطة زر خjاص   Keyboard 98إذا اخترت 

      jذه الميjزة في لوحة المفاتيح و ذلك إذا آانت لوحة المفاتيح لديك تدعم ه
 .98و آان لديك على جهازك ويندوز 

 
 فتسjjjتطيع تشjjjغيل جهjjjازك باسjjjتخدام لوحjjjة   Hot Keyإذا اختjjjرت 

 Ctrl+F1المفاتيح مع اختيار المفتاح المناسjب و تكjون الخيjارات مjن       
 .Ctrl+F12الى 

 
 فتسjتطيع تشjغيل جهjازك بjالنقر علjى الjزر       Mouse Leftإذا اخترت 

 ).PS/2 من النوع و التي يجب أن تكون( األيسر للفأرة 
 

 فتستطيع تشغيل جهازك بالنقر على الjزر  Mouse Rightإذا اخترت 
 ).PS/2و التي يجب أن تكون من النوع ( األيمن للفأرة 
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 Parallel Port Mode :الخاصية التسعون
 

 ECP, EPP, ECP+EPP, Normal (SPP) :الخيارات
 

jjتخدم للمنفjjات المسjjل البيانjjط نقjjية نمjjذه الخاصjjدد هjjوازي ، و تحjjذ المت
 :هناك أربع خيارات

 
 و هو يعمل مع جميjع األجهjزة التjي    Normal (SPP): الخيار األول 

 .قد تتصل بالمنفذ المتوازي و لكنه بطيئ جدا
 

 و هjjو يسjjتخدم  ECP (Enhanced Com Port): الخيjjار الثjjاني 
  و هو خيار سريع حيث تصل سرعة نقjل البيانjات             DMAبروتوآول  

 ميجابjjjت فjjي الثانيjjة و هjjjو مناسjjب لألجهjjزة مثjjjل     2.5التjjي يوفرهjjا   
 .Scannersالطابعات و الماسحات الضوئية 

 
 و هjjو خيjjار EPP (Enhanced Parallel Port): الخيjjار الثالjjث

سريع أيضا و هjو مناسjب لمحرآjات األقjراص الخارجيjة التjي تتصjل          
 . و نحوهZIPبالمنفذ المتوازي مثل 

 
سjjjتخدم إذا آنjjjت تجهjjjل الjjjنمط   و هjjjو يECP+EPP: الخيjjjار الرابjjjع

المناسjب لjjك فتسjjتطيع تjjرك األمjjر للبيjوس حيjjث سيسjjتخدم أحjjد هjjذين   
النمطين و لكنjي أنصjح باختيjار الخيjار الثjاني أو الثالjث و فقjا للجهjاز                  

 .الذي لديك
 

 ECP Mode Use DMA :الخاصية الواحدة و التسعون
 

 Channel 1, Channel 3 :الخيارات
 

 jjjتظهر فقjjjية سjjjذه الخاصjjjد  هjjjابقة أحjjjية السjjjي الخاصjjjرت فjjjط إذا اخت
 ، و فjjjي هjjjذه الخاصjjjية تسjjjتطيع    ECP+EPP أو ECP: الخيjjjارين 

 هjjو Channel 3 المسjjتخدم ، و يعتبjjر الخيjjار   DMAاختيjjار نمjjط  
اإلفتراضي و هو الخيار األنسب و لكن إن تعرضjت الjى تعjارض مjع                

 .Channel 1أجهزة أخرى تستخدم هذه القناة فاختر حينها 
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 EPP Mode Select :ة الثانية والتسعونالخاصي
 

 EPP 1.7, EPP 1.9 :الخيارات
 

هjjذه الخاصjjية سjjتظهر فقjjط إذا اختjjرت فjjي الخاصjjية قبjjل السjjابقة أحjjد 
 و في هjذه الخاصjية تسjتطيع اختيjار         ECP+EPP أو   EPP: الخيارين

 ألداء أفضjjjل و لكjjjن إن  EPP 1.9 المسjjjتخدم ، فjjjاختر  EPPنمjjjط 
 .EPP 1.7جرب الخيار واجهتك مشاآل مع جهازك ف

 
 Assign IRQ For USB :الخاصية الثالثة و التسعون

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 USBهjjjذه الخاصjjjية مشjjjابهة تمامjjjا للخاصjjjية الثامنjjjة و السjjjبعون 

Controller      لةjjjزة منصjjتخدم أجهjjت تسjjjط إذا آنjjا فقjjب تفعيلهjjو يج 
 .USBبمنفذ 

 
 PNP OS Installed: الخاصية الرابعة و التسعون

 
 Yes, No :الخيارات

 
 & Plugإذا آنjت تسjتخدم نظjام تشjغيل يjدعم خاصjية رآjب و شjغل         

Play (PnP) فاختر  Yes و أما إذا آان نظامك ال يدعم هذه الخاصية 
 فjjjإن ميكروسjjjوفت 2000 ، بالنسjjjبة لمسjjjتخدمي وينjjjدوز Noفjjjاختر 

 .Noتنصح باختيار 
 

 Assign IRQ For VGA :الخاصية الخامسة و التسعون
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

 لبطاقة مسjرعات    IRQباستخدام هذه الخاصية تستطيع تخصيص خط       
الرسوم لديك ، حيjث أن أغلjب بطاقjات المسjرعات تحتjاج لjذلك ، فjإن           



 

843 

آنjjت تملjjك مثjjل هjjذه البطاقjjات فقjjم بتفعيjjل هjjذه الخاصjjية ، و لكjjن إن    
 .آانت بطاقتك قديمة فلن تحتاج لتفعيلها

 
 PCI IRQ Activated By : السادسة و التسعونالخاصية

 
 Edge, Level :الخيارات

 
 .هذه الخاصية نادرا ما تستخدم في البيوس

 
 و الjjjذي يjjjوفر Edge القديمjjjة الخيjjjار PCI و ISAتسjjjتخدم بطاقjjjات 

 .IRQفولطية واحدة وعدم تشارك في خطوط 
 

ويات  و الjذي يjوفر مسjت       Levelأما البطاقات الحديثjة فتسjتخدم الخيjار         
 و هjjو الخيjjjار  IRQفولطيjjة متعjjددة و يسjjمح بالتشjjjارك فjjي خطjjوط      

 .األفضل ما لم تكن تستخدم بطاقات قديمة
 

 / Force Update ESCD :الخاصjjية السjjابعة و التسjjعون 
Reset Configuration Data 

 
 Enabled, Disabled :الخيارات

 
 ESCD (Extended Systemتعتبjjjjjر هjjjjjذه الخاصjjjjjية  

Configuration Data) من ضمن الخواص التي يوفرها  Plug & 
Play BIOS    اتjزين معلومjوم بتخjو التي تق IRQ و DMA و I/O 

 فjjjjي AGP و PCI و ISAو إعjjjjدادات الjjjjذاآرة لكjjjjل مjjjjن بطاقjjjjات  
 .الجهاز

 
عادة يجب تعطيل هذه الخاصية ، و لكن إن قمت بإضافة بطاقjة جديjدة               

 jjتطيع تفعيjjد فتسjjكل جيjjالع بشjjي اإلقjjل فjjازك ففشjjية لجهjjذه الخاصjjل ه
 .ليقوم البيوس بإعادة تنظيم إعدادات البطاقات في الجهاز
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 Resource Controlled By :الخاصية الثامنة و التسعون
 

 Auto, Manual :الخيارات
 

هذه الخاصية تسمح لك باإلختيار بين أن يقوم البيوس باإلعداد التلقjائي         
ز أو إعjدادها     الخاصة بالبطاقjات فjي الجهjا       DMA و   IRQلمعلومات  

 .بشكل يدوي من قبل المستخدم
 

 و لكjjن إن فشjjلت بعjjض البطاقjjات القديمjjة مثjjل    Autoيفضjjل اختيjjار  
Legacy ISA  اخترjفي الجهاز بالعمل آما يجب ف Manual   رjو اخت 

 . المتوافقة مع البطاقات لديكDMA و IRQمعلومات 
 

 ~ .PIRQ_0 Use IRQ No :الخاصjية التاسjعة و التسjعون   
PIRQ_3 Use IRQ No. 

 
 Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 :الخيارات

 
يجjjjب اسjjjتخدام هjjjذه الخاصjjjية مjjjن قبjjjل المسjjjتخدمين المحتjjjرفين أو     

 .المتقدمين فقط
 

 بشjكل   AGP و   PCI لبطاقjات    IRQتسمح لك هjذه الخاصjية باختيjار         
يدوي ،و تعتبjر هjذه الخاصjية مفيjدة خاصjة عنjدما تقjوم بنقjل القjرص                 

  jغيل                    الصلب مjام التشjيب نظjد تنصjد أن تعيjر و ال تريjى آخjاز الjن جه
 ، لهjjذا إن قمjjت باختيjjار إعjjدادات  IRQليعيjjد التعjjرف علjjى إعjjدادات  

IRQ             ازjي الجهjدادات فjع اإلعjق مjا يتفjللبطاقات في الجهاز الجديد بم 
القديم سيحل الكثير من المشاآل عند تشغيلك للقرص الصjلب مjع نظjام        

 .يدالتشغيل في الجهاز الجد
 

 :مالحظات
 
 محjjدد فإنjjك لjjن تسjjتطيع اسjjتخدام نفjjس IRQ إذا قمjjت هنjjا باختيjjار -1

IRQ لبطاقات ISA. 



 

845 

 
 : Interrupts مقاطعjjjات 4 يسjjjتطيع تفعيjjjل حتjjjى PCI آjjjل شjjjق -2

INT A, INT B, INT C 
, INT D. 

 
 .INT B و INT A:  يستطيع تفعيل حتى قطاعانAGP شق -3
 
 أمjا بjاقي المقاطعjات    INT Aطعjة   عادة فإن آل شjق يسjتخدم المقا  -4

فتكون بمثابة مقاطعات إحتياطية في حالة أن آانت بطاقة ما تحتاج الى   
 أو آjان خjط المقاطعjة المطلjوب مشjغوال          IRQأآثر مjن خjط مقاطعjة        
 .من قبل جهاز آخر

 
 األول يتشjjjارآان فjjjي نفjjjس خطjjjوط     PCI و شjjjق AGP شjjjق -5

 .IRQالمقاطعة 
 
 يتشjارآان فjي نفjس خطjوط المقاطعjة            الرابع و الخامس   PCI شقي   -6

IRQ. 
 
7- USB يستخدم PIRQ_4. 
 

 .INT و المقاطعات PIRQفي الجدول التالي عرض للعالقة بين 
 

 
 

نالحظ من الجدول أن المقاطعات موزعة بشكل يقلل من فرص حدوث         
 األول فjي نفjس    PCI و شقAGPتعارض، و لكن نظرا لتشارك شق 

 الرابjjع و PCIمjjر بالنسjjبة لشjjقي    و نفjjس األIRQخطjjوط المقاطعjjة  
الخامس  فإنه من المستحسن استخدام أحد الشقين المتشjارآين  فقjط إال               
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 .إن آانت باقي الشقوق مشغولة
 

 و لكjjن إن رغبjjت فjjي اإلعjjداد بشjjكل يjjدوي Autoعjjادة يجjjب اختيjjار 
 :فعليك فعل ما يلي

 
 . لهاIRQ تفحص رقم الشق للبطاقة التي تود اختيار -1 
 
 . المناسبPIRQص الجدول السابق لتعرف  تفح-2
 
  .PIRQ اختر رقم المقاطعة المطلوب ل -3
 

 :لنأخذ مثاال على ذلك
 

 الثالjث  PCIلنفترض أن لديك بطاقة شبكة مرآبة في جهjازك فjي شjق      
 اإلبتjjjدائي للشjjjق الثالjjjث هjjjو  PIRQ، إذا راجعنjjjا الجjjjدول سjjjنجد أن  

PIRQ_2 ألن جميع البطاقات تستخدم INT A  jي حjد    فjوفره، بعjال ت
 ليسjتخدم مjن قبjل    IRQ 7 الذي تريjده و لنفتjرض أنjه    IRQذلك اختر 
PIRQ_2في خيارات هذه الخاصية . 

 
 :إذا نستنتج ما يلي

 
 يجjjب أن  AGP أو PCI 1 الخjjاص بالبطاقjjة فjjي الشjjق    IRQرقjjم 

 .PIRQ_0يستخدم من قبل 
 

 يجب أن يستخدم من قبjل  PCI 2 الخاص بالبطاقة في الشق IRQرقم 
PIRQ_1. 

 
 يجب أن يستخدم من قبjل  PCI 3 الخاص بالبطاقة في الشق IRQرقم 

PIRQ_2. 
 

 يجjjب أن PCI 5  أو PCI 4 الخjjاص بالبطاقjjة فjjي الشjjق IRQرقjjم 
 .PIRQ_3يستخدم من قبل 
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  CPU Drive Strength :الخاصية المئة 
 

 3، 2، 1 ، 0 :الخيارات
 

مجموعة الرقjائق الjى     تحدد هذه الخاصية قوة إشارات نقل البيانات من         
المعالج ، آلما آانjت القيمjة أعلjى آانjت اإلشjارة أقjوى ، و تعتبjر هjذه                      
الخاصjjية مفيjjدة عنjjدما ترغjjب بزيjjادة سjjرعة معالجjjك فjjإن زيjjادة قjjوة    

 .اإلشارة يساعد على تحسين ثبات النظام عند تسريع المعالج
 

  Force 4-Way Interleave :الخاصية المئة و واحد 
 

 Enabled, Disabled :الخيارات
 

 SDRAM Bankهذه الخاصية مشابهة للخاصية السادسة و الثالثون 
Interleave           واحjن ألjون مjت  64 ،فإذا آانت الذاآرة لديك تتكjميجاباي 

فقjjم بتفعيjjل هjjذه الخاصjية فjjإن لjjم تكjjن آjذلك فقjjم بتعطيjjل هjjذه   أو أآثjر  
 .الخاصية

 
  PCI Latency Timer  :الخاصية مئة و إثنان و األخيرة

 
 255 � 0 :الخيارات

 
 PCIهjjذه الخاصjjية تjjتحكم بjjالفترة الزمنيjjة التjjي يسjjتطيع آjjل جهjjاز       
آلمjا  خاللها التحكم بالناقjل قبjل أن ينتقjل الjتحكم الjى الجهjاز التjالي، و           

زادت القيمة زادت هذه الفترة و بالتالي تحسنت آفاءة سعة نطاق الناقل 
، و لكن من ناحية أخرى فإن زيادة هذه الفترة سjيجعل علjى آjل جهjاز       

PCI             ل وjى الناقjول الjن الوصjتمكن مjل أ ن يjول قبjأن ينتظر فترة أط 
 .بالتالي ستتأخر عملية نقل البيانات بشكل عام

 
 دورة و لكjjن للحصjjول علjjى 32هjjذه الخاصjjية هjjي القيمjjة اإلعتياديjjة ل

 . و لكن ليس أآثر من ذلك128 أو 64أداء أفضل جرب القيمة 
 

http://www.rojakpot.com/Speed_Demonz/BIOS_Guide/BIOS_Guide_02a.htm#SDRAM Bank Interleave
http://www.rojakpot.com/Speed_Demonz/BIOS_Guide/BIOS_Guide_02a.htm#SDRAM Bank Interleave
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مرشدك األمين لكل ما تود معرفته عن ذاآرة 
 الحاسوب

 
 ما هي أنواع الذاآرة المستخدمة في الكمبيوتر؟

 Random Access Memory ذاآرة الوصول العشوائي -1
(RAM ( 

 Read-Only Memoryصصة للقراءة فقط  الذاآرة المخ-2
(ROM ( 

  Virtual Memory الذاآرة الظاهرية -3

  Flash Memory الذاآرة الوميضية -4

بهذا ) Random Access Memory (RAMلماذا سميت 
 اإلسم و ما معناه؟

تسمى هذه الذاآرة بذاآرة الوصول العشوائي ألنك تستطيع الوصول 
ن آنت تعرف الصف و العامود الى أي خلية ذاآرة مباشرة إ

المتقاطعان عند هذه الخلية بغض النظر هل هذه الخلية تقع في أول 
 ذاآرة أخرى تسمى RAMالصف أو العامود أو آخره ، و يقابل 

serial access memory (SAM ( هذا النوع من الذاآرة يخزن
البيانات على شكل سلسلة من خاليا الذاآرة المتتابعة مثل شريط 

اسيت مثال فأنت ال تستطيع الوصول الى معلومة ما مخزنة في آخر الك
الشريط مثال إال بالمرور على البيانات من أول الشريط حتى تصل الى 
المعلومة المطلوبة ، و هذا النوع بطيئ جدا بالمفارنة مع الذاآرة 

RAM  
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  و آيف تعمل ؟RAMمم تتكون 

ة مكونة من ماليين إن رقاقة الذاآرة هي عبارة عن دائرة متكامل
الترانزيستورات و المكثفات ، الترانزيستور و المكثف يكونان معا 

 واحد من البيانات و البت هو أصغر bitخلية الذاآرة و التي تشكل بت 
 و هو ما يخزن فيه قيمة Byte بت تشكل بايت 8وحدة ذاآرة و آل 

كون أي رمز أو رقم، المكثف يحتفظ بقيمة البت من المعلومات و ي
المحتوى إما صفر أو واحد ، أما الترانزيستور فيعمل آمفتاح للتحكم 

المكثف يعمل آحافظة . فإما يقرأ حالة المكثف أو يقوم بتغييرها 
لإللكترونات ، فلحفظ قيمة واحد في خلية الذاآرة فيجب ملئ هذه 
الحافظة باإللكترونات و لحفظ قيمة صفر يجب إفراغ هذه الحافظة من 

 نات اإللكترو

 RAMما هي أنواع الذاآرة التي تندرج تحت النوع الرئيسي 
 ؟

1- DRAM - Dynamic random access memory وهي 
تحتوي على خاليا ذاآرة تتكون من زوج من الترانزيستورات و 
المكثفات و تحتاج الى إنعاش مستمر ألن الشحنة الكهربائية تتالشى 

 ي ثانية بعد مقدار ضئيل من الزمن يقاس بالميلل

2- SRAM - Static random access memory تستخدم من 
أربع الى ست ترانزيستورات لكل خلية ذاآرة و ال تحتوي على مكثف 
و ال تحتاج الى إنعاش مستمر و تستخدم بشكل أساسي لذاآرة الكيش 

cache  

3- FPM DRAM - Fast page mode dynamic random 
access memoryلي الذي طور منه النوع األول ،  وهي النوع األص

وهذا النوع من الذاآرة يبحث بداية عن موقع البت المطلوب من 
الذاآرة و عندما يحدد موقعه يقوم بقراءة محتوى هذا البت ، و ال يبدأ 
بالبت التالي إال بعد اإلنتهاء من قراءة البت األول ، وتصل السرعة 

 176 من الذاآرة الى القصوى لنقل البيانات باستخدام هذا النوع
 ميجابايت في الثانية 
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4- EDO DRAM - Extended data-out dynamic random 
access memory و هذا النوع يباشر بالبحث عن البت التالي بعد 

تحديد موقع البت األول و قبل الشروع بقراءته،وهذا النوع أسرع من 
استخدام هذا النوع األول ، وتصل السرعة القصوى لنقل البيانات ب

  ميجابايت في الثانية 264النوع من الذاآرة الى 

5- SDRAM - Synchronous dynamic random access 
memory يقوم هذا النوع من الذاآرة بعد تحديد موقع البت المطلوب 

، بالوقوف على نفس الصف المحتوي على ذلك البت ثم يقوم بالبحث 
 وجوده هناك و تكون نسبة عن البت التالي في نفس الصف مفترضا

احتمال أن يجد البت التالي مرتفعة ، و هذا يوفر الوقت و يزيد من 
سرعة الذاآرة مقارنة مع النوع السابق ، و هذا هو النوع المنتشر اآلن 
في أجهزة الحاسوب ، وتصل السرعة القصوى لنقل البيانات باستخدام 

 ثانية  ميجابايت في ال528هذا النوع من الذاآرة الى 

6- RDRAM - Rambus dynamic random access 
memory هذا النوع من الذاآرة يستخدم ناقل بيانات سريع جدا يسمى 

Rambus channel ميجاهيرتز بالمقارنة 800 و تصل سرعته الى 
 في النوع األحدث قليال من ناقل البيانات 133 ميجاهرتز أو 100مع 

 في نوع الذاآرة السابق 

7- Credit Card Memory و هذا النوع من الذاآرة هو نفس النوع 
DRAM و لكنه مخصص لألجهزة المحمولة notebook  

8- PCMCIA Memory Card وهذا نوع آخر مخصص أيضا 
  DRAM و هو أيضا من نوع notebookلألجهزة المحمولة 

9- FlashRAM و هو مقدار ضئيل من الذاآرة مخصص لحفظ 
لفيديو أو إعدادات القرص الصلب في أجهزة إعدادات التلفاز و ا

 الحاسوب 

10- VRAM � VideoRAM و تسمى أيضا multiport 
dynamic random access memory (MPDRAM ( وهذا

النوع من الذاآرة مخصص لكروت الشاشة و المسرعات ثالثية األبعاد 
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 جاء من حقيقة أن هذا النوع من الذاآرة يستخدم multiport، اإلسم 
 ، مقدار الذاآرة SAM و الثاني RAMنوعين من الذاآرة، األول 

 يحدد دقة الصورة و عمق األلوان 

  ؟RAMما هي المعايير و المقاييس المستخدمة للذاآرة 

األنواع األولى من رقائق الذاآرة التي آانت تستعمل في أجهزة 
 pinالحاسوب المكتبية ، آانت تستخدم تشكيلة من الدبابيس 

configuration تسمى dual inline package (DIP ( و آانت ،
هذه التشكيلة من الدبابيس ترآب داخل ثقوب أو مقابس على اللوحة 
األم للكمبيوتر ،هذه الطريقة آانت مناسبة عندما آانت أجهزة الحاسب 

 أو أقل من الذاآرة ، و لكن مع تطور أجهزة الحاسب 2تعمل مع 
الذاآرة و بالتالي أصبح من الصعب زادت الحاجة لكميات أآبر من 

إيجاد مكان لها على اللوحة األم ، فكان الحل هو وضع رقائق الذاآرة 
 printed circuit boardمع آل متطلباتها على لوحة منفصلة تسمى 

(PCB ( و هذه اللوحة ترآب داخل موصل خاص يسمىmemory 
bankم تشكيلة  ويكون على اللوحة األم ، معظم هذه الرقائق تستخد

، و الفرق ) small outline J-lead (SOJمن الدبابيس تسمى 
األساسي بين هذه التشكيلة من الدبابيس و التشكيلة السابقة أن التشكيلة 
السابقة آانت ترآب داخل ثقوب على اللوحة األم بينما التشكيلة الجديدة 
تكون على شكل ألواح متعامدة أو مائلة مع اللوحة األم و تتصل 

 . مباشرة مع موصالت على سطحها

 ، 4x16 أو 8x32إذا نظرت الى هذه األلواح ستجد أرقام مشابهة ل 
هذه األرقام تمثل عدد رقائق الذاآرة مضروبة بسعة آل رقاقة مقاسة 

 لتحصل على السعة اإلجمالية 8بالميجابت ، خذ الناتج و اقسمه على 
 تعني أن 4x32فمثال للذاآرة على تلك اللوحة مقاسة بالميجابايت ، 

 ميجابت اآلن 32 رقائق سعة آل رقاقة 4هذه اللوحة تحتوي على 
 ميجابت ، و حيث أننا نعرف أن 128 نحصل على 32 في 4نضرب 

 ميجابايت 16 لنحصل على 8 على 128 بت نقسم 8البايت يساوي 
 . السعة اإلجمالية للذاآرة على اللوحة 
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 اختصار ل SIMMذه آانت تسمى األنواع األولى من ألواح الذاآرة ه
single in-line memory module 30 هذه اللوحة آانت تستخدم-

pin سم ، لترآيب هذه األلواح آان عليك 2 سم في 9 و آان قياسها 
ترآيب زوج من هذه األلواح للحصول على السعة الكاملة المطلوبة 

عة  ميجابايت آان عليك ترآيب زوج من األلواح س16فللحصول على 
 ميجابايت ، و السبب في ذلك عائد الى أن سعة ناقل البيانات على 8

 مفرد ، فقد آان ناقل البيانات SIMMاللوحة األم آان ضعف سعة 
 ال SIMM بت في الوقت ذاته بينما آان16يستطيع التعامل مع 
 بت في الوقت نفسه و بالتالي آان عليك ترآيب 8يستطيع سوى توفير 

 ميجابايت و لضمان 16بايت للحصول على  ميجا8لوحتين سعة 
اإلستغالل األمثل للناقل ،بعد فترة من الزمن توفرت موديالت جديدة 

 .  سم 2.5سم في 11 و آان قياسها pin-72 تستخدم SIMMمن 

بعد تطور المعالجات آان لزاما تطوير ألواح الذاآرة أيضا ، فتم إيجاد 
 dual in-line memoryمقياس جديد أللواح الذاآرة سمي 

module (DIMM ( 168و آان يستخدم-pin سم 14 و آان قياسه 
 256 الى 8 سم ، و آان سعة اللوحة الواحدة يتراوح بين 2.5في 

ميجابايت و من الممكن ترآيب لوحة مفردة واحدة على اللوحة األم 
  . SIMMبدال من زوج آما في 

 Rambus in-line memoryاآلن ظهر مقياس جديد يسمى 
module (RIMM( ، وهو متوافق في القياس معDIMM و لكنه 

  . DIMMيستخدم ناقل بيانات سريع جدا بالمقارنة مع الناقل في 

أجهزة الحاسوب المحمولة على نوعين أحدها يستخدم نفس أنواع 
الذاآرة في األجهزة المكتبية ، و النوع اآلخر يستخدم نوعا خاصا من 

 small outline dual in-line memoryألواح الذاآرة يسمى 
module (SODIMM ( 144 سم و تستخدم 2.5 سم في 5و قياسها 

pins ميجابايت 256 ميجابايت و 16 و تتراوح سعتها بين  
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  ؟VRAMآم أحتاج من ذاآرة 

 ميجابايت لتشغيل البرامج المكتبية ، أما إذا 8للمستخدم العادي يكفيه 
 :  ميجابايت 32لزمك على األقل آنت تريد عمل أيا من التالي ، في

  اللعب باأللعاب الواقعية ثالثية األبعاد -1

  تسجيل و تحرير الفيديو -2

  إنشاء صور ثالثية األبعاد -3

  رسم رسوم معقدة على األوتوآاد -4

  أحتاج؟RAMآم من الذاآرة 

طبعا هذا يعتمد عل نظام التشغيل لديك و على البرامج التي تستخدمها 
ن هناك قاعدة أرجو أن ينتبه لها الجميع وهي أن لتطوير جهازك ، و لك

 : لديك خياران أساسيان 

  تحديث المعالج -1

  زيادة الذاآرة -2

في العادة الخيار األول يكلف أآثر ، و لكني أضمن لك أن مضاعفتك 
للذاآرة ستضاعف من أداء جهازك حتى ولو لم تغير معالجك بينما 

 ال يزيد من أداء 3 الى بينتيوم 2ن بينتيوم تطوير المعالج مثال م
 بالمئة و أحيانا أقل من ذلك آما أن ذلك 15 الى 10جهازك بأآثر من 

 128 الى 64سيكلفك الكثير من النقود ، أما زيادة الذاآرة من 
وفقا لألسعار لدينا في ( $ 16ميجابايت مثال ال يكلفك أآثر من 
 ) أخرىأوآرانيا و هذا يتفاوت من دولة الى 

مي فأنت تحتاج على األقل /95/98إذا آان لديك نظام التشغيل ويندوز 
  ميجابايت أفضل 64 ميجابايت و مع 32
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 فأنت تحتاج على األقل NT/2000إذا آان لديك نظام التشغيل ويندوز 
  ميجابايت أفضل 128 ميجابايت و مع 64

جابايت و  مي4 فتحتاج على األقل Linuxإذا آان لديك نظام التشغيل 
  ميجابايت إذا آان عملك جديا و شاقا 64أنصحك ب 

األرقام السابقة في حالة استخدامك للبرامج المكتبية العادية ، أما إذا 
آنت تستخدم برامج التصميم أو المونتاج أو األوتوآاد أو تشغل ألعابا 

 تلتهم الذاآرة فالبد لك من زيادة الذاآرة 

 ؟) Read-Only Memory (ROMما هو 

هذا نوع من الذاآرة قابل للقراءة و ال تستطيع الكتابة عليها ، و 
البيانات المخزنة عليها يتم تخزينها في مرحلة صنع و تكوين رقاقة 
الذاآرة ، و هي ال توجد في أجهزة الحاسوب وحدها بل تجدها أيضا 

 . في أغلب األجهزة اإللكترونية 

 فائقة السرعة فلم ال إذا آان من الممكن صناعة الذاآرة الكيش
 تكون آل الرام من نفس النوعية لزيادة السرعة ؟

ذلك ألن تصنيع الذاآرة الكيش مكلف جدا ، فإذا آانت الرام من نفس 
 . النوع ألصبح سعرالجهاز غالي جدا ولقل اإلقبال عليه 

  و ما هو عملها؟Cacheما هي الذاآرة الكيش 

هزة الحاسوب ، هو زيادة آما هو معروف فإن الغاية من تطوير أج
 نانوثانية 10سرعة استجابتها لألوامر ، فإذا عرفنا أن المعالج يحتاج 

تقريبا للحصول على معلومة ما من الذاآرة الرام ، و هذه سرعة آبيرة 
نسبيا و لكننا إذا عرفنا أن المعالج يستطيع التعامل مع البيانات بسرعة 

 الوقت المهدر في انتظار وصول  نانوثانية عرفنا أن هناك الكثير من1
المعلومة من الرام ، لهذا قام مطورو أجهزة الحاسوب باختراع ذاآرة 
أصغر في الحجم من الرام و لكن سرعتها أآبر و سموها الذاآرة آيش 

 ثم أضافوا ذاآرة أخرى أصغر حجما و أآثر L2المستوى الثاني 
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 L1وى أول سرعة، وضعوها داخل المعالج و سموها ذاآرة آيش مست
 فإذا لم يجدها L1، و هكذا أصبح المعالج يستلم البيانات المطلوبة من 

 فإن لم يجدها انتقل الى الرام و هذا أدى الى زيادة L2انتقل الى 
 . ملحوظة في السرعة 

 آيف أرآب ألواح الذاآرة الرام في جهازي؟

نت في حال آا(أوال لترآيب ألواح الذاآرة ، عليك فك براغي الجهاز 
و لكن عليك اإلنتباه بخصوص موضوع الضمان ) موجودة اصال

فبعض الشرآات تلغي الضمان في حال تم فك البراغي من قبل 
 : المستخدم ، على أي حال قبل البدء باي شيئ اعمل التالي

  اقطع التيار عن جهازك -1

  فك الكيبل الموصل بين جهازك و مقبس الكهرباء -2

ئية الساآنة من جسمك و ذلك بأن تمس بكلتى  فرغ الشحنات الكهربا-3
 يديك السطح المعدني الخارجي للجهاز 

 بعد فتح الجهاز انظر الى موقع الذاآرة 

عند إمساآك للوحة الذاآرة تأآد أن تمسكها من الطرف وليس من 
األسنان الموصلة ، و عند ترآيبها في المكان المخصص ضعها بشكل 

ألسنان مع السطح الموصل ثم ادفعها  درجة حتى تتالمس ا45مائل ب 
الى األمام بخفة حتى يرآب الثقبان على جانبي اللوحة بالطرفين 
الناتئين من المكان المخصص للذاآرة ، بعد اإلنتهاء من الترآيب أغلق 

 الجهاز ووصله بالكهرباء ثم شغل الجهاز 

  ؟ROMآيف تعمل الذاآرة 

 تتكون من شبكة من الصفوف آما في الذاآرة الرام فإن الذاآرة الروم
و العواميد ، و لكن عند التقاء الصفوف بالعواميد نجد أن الروم مختلفة 
آليا عن الرام ، فحيث نجد ترانزيستور عند نقطة التقاء الصف و 

 في الروم و الذي يقوم diodeالعمود في الرام ، نجد بدال منه ديود 
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لمتقاطعان عندها بوصل الصف مع العمود إذا آان محتوى الخلية ا
 ، أما إن آان المحتوي صفر فبكل بساطة ال يوجد ديود و ال 1يساوي 

يتصل الصف بالعمود عند خلية التقاطع ، و بالتالي نرى أن تشكيل 
رقاقة الذاآرة و تخزين البيانات عليها يتم خالل فترة التصنيع و يصبح 

 . تغيير محتوى الرقاقة مستحيل بعد إتمام التصنيع 

  ؟ROMي أنواع الذاآرة الروم ما ه

 : يوجد خمس أنواع رئيسية هي 

1- ROM  

2- PROM  

3- EPROM  

4- EEPROM  

 : و هناك أمران مشترآان بين هذه األنواع 

 أن البيانات المخزنة على هذه الرقائق من الذاآرة ال تضيع عند -1
و ليس آما في الذاآرة الرام التي تضيع ( قطع التيار الكهربائي 

 ) . محتوياتها عند قطع التيار 

 أن البيانات المخزنة على هذه الرقائق من الذاآرة إما أنها ال يمكن -2
و ليس آما ( تغييرها ، أو أن ذلك ممكن و لكن باستخدام وسائل خاصة 
 ) في الذاآرة الرام حيث الكتابة عليها بنفس سهولة القراءة

  وآيف تعمل؟EPROMما هي 

EPROMهي اختصار ل  Erasable Programmable Read-
Only Memory (EPROM ( هذا النوع من الرقائق من الممكن ،

محوه و الكتابة عليه مرات عديدة باستخدام أداة خاصة تبعث تردد 
 على الرقاقة ultraviolet (UV) lightمحدد من الموجات الضوئية 
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رقاقة فيمحو محتوياتها ويجهزها للكتابة عليها من جديد ، و هذه ال
تتكون أيضا من أسطر وعواميد و عند آل خلية تقاطع يوجد 

 . ترانزيستوران مسئوالن عن شحن وتفريغ الخاليا 

  و آيف تعمل؟PROMما هي 

PROM هي اختصار ل programmable read-only memory 
(PROM ( و هذا النوع من رقائق الذاآرة يحتوي أيضا على شبكة ،

 اإلختالف بين هذا النوع و النوع السابق من الصفوف و العواميد ، و
 fuseروم هو أن عند آل تقاطع بين الصفوف و العواميد يوجد صمام 

يصل بينهما ، الشحنة التي تبعث خالل العمود تمر بالصمام الموصول 
 ، و حيث أن آل الخاليا 1بالخلية مما يشحن الخلية و يعطيها القمة 
 ، و هذا يكون هو الشكل 1لقيمة موصولة بصمام يجعلها جميعا تملك ا

الخام لرقاقة الذاآرة عند بيعها ، اآلن المشتري لهذه الرقائق يجب أن 
 و التي تقوم بإرسال تيار آهربي programmerيمتلك أداة تسمى 

 الى صفر ، يقوم هذا 1قوي الى الخلية المطلوب تغيير قيمتها من 
بين الصف و العمود التيار بكسر الصمام و بالتالي ينقطع اإلتصال 

المتقاطعان عند الخلية المطلوبة و بالتالي تفرغ شحنتها و تصبح قيمتها 
 . صفر 

  وآيف تعمل؟EEPROMما هي 

 Electrically Erasable Programmableهي اختصار ل 
Read-Only Memory (EEPROM ( وهي تتميز عن األنواع ،

 : السابقة بما يلي 

  الرقاقة دون إزالتها من مكانها  تستطيع الكتابة على هذه-1

  لست مضطرا لمحو الرقاقة آلها لتغيير جزء محدود منها -2

  تغيير المحتويات ال يحتاج الى أدوات أو أجهزة خاصة -3

يمكن تغيير محتويات الخاليا في هذه الرقاقة باستخدام برنامج محلي 
 حسب يتحكم بالمجال الكهربائي للخلية و يقوم بتفريغها و شحنها
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المطلوب ، ولكن ذلك يتم على مستوى الخلية أي أن محو محتويات 
 الخلية يتم بالتدريج آل مرة بايت واحد مما يجعلها بطيئة للغاية 

  ؟Flash Memoryما هي 

 EEPROM و تختلف عنها أن EEPROMهي أحد أنواع الذاآرة 
 التعامل مع Flash Memoryتمحو آل مرة بايت واحد بينما تستطيع 

 .  بايت في المرة الواحدة مما يجعلها أسرع بكثير512

 :  في األجهزة التالية Flash Memoryتستطيع أن تجد 

  رقاقة البيوس في جهازك -1

2-CompactFlash أو SmartMedia تجدها في الكاميرات 
 الرقمية 

 و تجدها Type II أو PCMCIA Type I ألواح الذاآرة من نوع -3
 لة في األجهزة المحمو

  ألواح الذاآرة في ألعاب الفيديو -4

 و آيف من Virtual memoryما هي الذاآرة الظاهرية 
 الممكن التحكم فيها؟

الذاآرة الظاهرية هي جزء مألوف في أغلب أنظمة التشغيل ، فأغلب 
 ميجابايت ذاآرة 64 او 32أجهزة الحاسوب هذه األيام تحتوي على 

 الذاآرة غير آافي لتشغيل مجموعة رام ، و لكن لألسف فهذا القدر من
من البرامج في وقت واحد مثل برنامج تحرير صور و محرر آتابة و 
مستعرض انترنت و برنامج بريد الكتروني ، فإن لم يكن لديك ذاآرة 
ظاهرية فلن تعمل هذه البرامج و ستحصل على رسالة تطلب منك 

ود الذاآرة إغالق بعض التطبيقات لتحرير جزء من الذاآرة ، مع وج
الظاهرية سيقوم الكمبيوتر بالبحث عن أجزاء غير مستعملة باستمرار 
من الذاآرة الرام ويقوم بنسخها على القرص الصلب و هذا يحرر قسما 
من الذاآرة الرام ليتم استخدامه في تشغيل التطبيقات اإلضافية ، هذا 
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حس األمر يحدث بشكل تلقائي لدرجة أنك ال تحس به ويجعل جهازك ي
 . أن لديه ذاآرة أآبر مما هي عليه 

و لكن بطبيعة الحال ستكون سرعة القراءة و الكتابة على القرص 
الصلب أبطأ بكثير منها في الذاآرة ، فإذا آانت التطبيقات التي تشغلها 
تحتاج ذاآرة آبيرة و مالديك فليل فستالحظ بطأ واضحا عند تشغيل 

اهرية ،و سيكون الحل األمثل هو هذه التطبيقات باستخدام الذاآرة الظ
 . إضافة ذاآرة رام الى جهازك

المنطقة على القرص الصلب التي تخزن فيها الذاآرة الظاهرية تسمى 
page file ، وهي التي تحفظ صفحات من الرام على القرص الصلب 

في نظام الويندوز هذا النوع من الملفات المخزن عليها أجزاء من 
  SWP.تداد الذاآرة يكون له اإلم

 ومابعده يتم بشكل تلقائي و 98التحكم بالذاآرة الظاهرية في الويندوز 
 Control Panelلكن إن رغبت أن تتحكم بها بشكل يدوي فاذهب الى 

 و اضغط على Performance وهناك اذهب الى Systemثم الى 
Virtual Memory  

 Let me specify my own virtual memoryو هناك اختر 
settings  

وهنا تستطيع اختيار القرص الذي تريد تخزين الذاآرة عليه و تحدد 
المقدار األقل و األآبر للذاآرة الظاهرية مقاس بالميجابايت وهو يكون 

 12+  ميجابايت و األآثر يكون مساويا للذاآرة الرام 2عادة األقل 
من ولكن يفضل أن تجعله مساويا لضعف الذاآرة الرام ، أما إذا آنت م

يستخدمون برامج تلتهم الذاآرة مثل برامج تحرير الفيديو فأنصحك أن 
تجعل المقدار األقل و األآثر من الذاآرة الظاهرية متساويين ، 
وستالحظ تحسن ملحوظ في األداء ، نصيحة أخرى لتحسين األداء 
وهي في حالة آان لديك قرصان صلبان حقيقيان بإمكانك تقسيم الذاآرة 

  . القرصين و ستالحظ تحسن ملحوظ أيضا في األداءالظاهرية على
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 Linuxمرشدك األمين الآتشاف عالم 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

بعون اهللا و توفيقه و بعد انتهائنا من سلسلة مرشدك األمين إلى 
مرشدك " عالم ويندوز إآس بي نبدأ سويا سلسلة جديدة ستكون بعنوان  

كون أسلوب طرح هذه السلسلة الجديدة ، و سي"األمين إلى عالم لينوآس
مشابه لألسلوب الذي اتبعته فjي تقjديم الjدورة الدراسjية فjي الشjبكات و           
التي سبق أن قدمتها في هjذا المنتjدى، حيjث سjيتم شjرح نظjام لينjوآس            
علjjى مjjدى مجموعjjة مjjن الحلقjjات الدراسjjية يjjتم طرحهjjا مبjjدئيا بشjjكل   

أو التقليjjل منهjjا وفقjjا أسjjبوعي، و يمكjjن فيمjjا بعjjد زيjjادة عjjدد الjjدروس  
 .لظروفي

 
سأحاول إن شاء اهللا أن تكون الدورة مناسبة لكل من المبتدئ و 
المتقدم في التعامل مع هذا النظام و سأهتم خالل الدورة بشرح األوامjر      
المسjتخدمة فjjي نظjjام لينjjوآس لتكjjون لjjديكم قاعjjدة قويjjة تنطلقjjون منهjjا  

 .للعمل و التفاعل مع هذا النظام
 

شاء اهللا بطرح اختبjار بعjد آjل بضjع حلقjات متتاليjة       سأقوم إن  
ألرى مدى استيعابكم و تفاعلكم مع المادة المطروحة، و أحب أن أوجه      
عنjjايتكم إلjjى أننjjي لjjن أجيjjب علjjى أسjjئلتكم خjjالل تقjjديم الjjدورة آjjي ال   
يتشjjjتت الموضjjjوع، و أخيjjjرا أتمنjjjى مjjjنكم أن ال تنسjjjوني مjjjن صjjjالح 

 .دعائكم
 

 أخوآم المحب لكم
 

 عودةوليد 
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 ؟ "Linuxلينوآس " ما هو : الحلقة الدراسية األولى
 

فيما يلي البنود التي سيتم تداولها فjي هjذا الjدرس و هjو عبjارة          
 :عن مقدمة للتعرف على نظام لينوآس

 
" عرض للخطوات التي مرت بها عملية تطوير نظام التشغيل           -1

 ".لينوآس 
 
 ".لينوآس " سرد لمكونات نظام التشغيل  -2
 

 
وآس هو نظام تشjغيل مجjاني قjائم علjى أوامjر يjونكس ، و                 لين

هو مخصjص لألجهjزة الشخصjية و يjدعم اإلنترنjت، و قjد تطjور هjذا                   
 .النظام بسرعة فائقة و حصل على شعبية آبيرة

 
و مjjن األسjjباب الرئيسjjية النتشjjار هjjذا النظjjام ، هjjو إمكانيjjة        

ر الحصول عليه مجانا من اإلنترنت أو علjى أقjراص مضjغوطة بأسjعا         
 .رمزية

 
من المزايا العظيمة لهذا النظام أداؤه المتفوق عند تشغيله علjى           
آل من األجهزة المتطورة و تلك ذات المواصفات المتواضعة، آما أنjه           

 64 بjت أو تلjك التjي تعتمjد     32يستطيع العمل مع األجهزة التjي تعتمjد         
 .بت

 
علjى يjد طالjب     ) Linux Kernel( تم تطوير لjب اللينjوآس   

 Linus الكمبيjjوتر فjjي مدينjjة هلسjjنكي فjjي فنلنjjدا و اسjjمه    فjjي علjjوم
Torvalds      امjjوآس عjjن لينjjدار األول مjjر اإلصjjد ظهjjو 1991، و ق 
 راضjjيا عjjن واقjjع  Linusفjjي ذلjjك الوقjjت لjjم يكjjن   .0.02حمjjل الjjرقم 

أنظمjjة التشjjغيل المتjjوفرة حينهjjا ، فقjjد آانjjت باهظjjة الjjثمن و مشjjاآلها    
يjد متبعjا لتصjميم نظjام التشjغيل      عديدة، لهذا قرر آتابة نظام تشjغيل جد    

 ).1969ظهر هذا النظام عام  (UNIXيونكس 
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حقق تطوير لينوآس إنجjازا آبيjرا فjي سjوق أنظمjة التشjغيل،               
فحتjjى ذلjjك الوقjjت آانjjت أنظمjjة التشjjغيل مغلقjjة، باإلضjjافة الjjى آونهjjا   
مطورة و مملوآة من قبل شرآات آبيرة، أما لينوآس فلم يطور ليكون             

ي، بjل علjjى العكjس فقjjد طjور وفقjjا لسياسjة تطjjوير     نظjام تشjغيل تجjjار  
 و التjي  open-system development policyاألنظمjة المفتوحjة   

تسjjمح للمتطjjوعين مjjن أي مكjjان مjjن العjjالم أن يسjjاهموا فjjي تطjjوير       
لينjjوآس، حيjjث تjjم تjjوفير الشjjيفرة المصjjدرية للنظjjام مجانjjا لكjjل مjjن      

ر األول مjjن و منjjذ ظهjjور اإلصjjدا. يرغjjب فjjي المسjjاهمة فjjي تطjjويره 
 .لينوآس و الى وقتنا الحالي ما زال هذا النظام يوزع مجانا

 
دورا ) GNU is Not UNIX (GNU((و قد لعب مشjروع  

بارزا فjي تطjوير لينjوآس، و تjتلخص مهمjة هjذا المشjروع فjي تjوفير             
مجموعة مjن البjرامج المكتوبjة ألنظمjة يjونكس و يjتم توزيjع شjيفرتها             

 آمحاولjة لبjث   1983ا المشjروع عjام     المصدرية مجانا، و قد ظهjر هjذ       
روح المنافسة من جديد في مجتمعات الحاسب، و للتغلب على العوائjق            

 .التي أحدثتها قيود الملكية على البرامج و األنظمة
 

خjjالل فتjjرة التسjjعينيات مjjن القjjرن العشjjرين و إلآمjjال نظjjام     
 GNUالتشغيل لينوآس تم دمج البرامج التي أنتجت بواسjطة مشjروع            

  jع لjوآس  مjب لينLinux Kernel      غيلjام تشjور نظjى ظهjا أدى إلjمم ،
 .متكامل

 
 مسjjjتعدا إلصjjjدار نظjjjام Linus Torvaldsعنjjjدما أصjjjبح  

تشغيله لينوآس، قjرر أن يجعjل شjيفرته المصjدرية متjوفرة مjن خjالل                  
 و التي General Public License (GPL)إجازة االستخدام العام  

نية مع االلتزام بتوفيرها مجانا بعد تسمح بتوزيع و تعديل البرامج المجا 
التعديل، مما يعني أن المستخدمين أو المطورين لهم الحرية في التعديل 
علjjى البرنjjامج و بيعjjه مقابjjل عائjjد مjjالي علjjى شjjرط تjjوفير الشjjيفرة        
المصدرية له مجانjا بعjد التعjديل لجميjع المسjتخدمين اآلخjرين، و لكjن                

 Linusينjjوآس مملوآjjة ل بجjjب التنبيjjه إلjjى أن حقjjوق النسjjخ للjjب ل  
Torvaldsو أي تغيير في اللب يجب أن يوافق عليه . 
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نسjjتنتج ممjjا سjjبق أنjjه ال توجjjد مؤسسjjة بعينهjjا مسjjئولة عjjن        
تطوير لينوآس، بل على العكس يشارك متطوعون من آل مكjان عبjر             
اإلنترنت باستمرار في تطويره، و نظرا لذلك فإن أي مشاآل قد تظهjر              

مر وقت قصير حتى تجد الحلjول لهjا قjد تjدفقت مjن            في النظام ال يكاد ي    
آل مكان، لهذا فjإن الشjوائب التjي تظهjر فjي النظjام يjتم التغلjب عليهjا                     
بشكل أسرع من أي نظام آخر، لهjذا فjإن مسjتخدم لينjوآس ينصjح بjأن               
يتjjابع الجديjjد مjjن أخبjjار نظامjjه مjjن اإلنترنjjت حيjjث يتjjوفر باسjjتمرار     

 .ن في العالمتحديثات و برامج و غيرها من آل مكا
 

يتكjjjون نظjjjام تشjjjغيل لينjjjوآس مjjjن مجموعjjjة مjjjن الطبقjjjات،   
فباإلضjjافة إلjjى لjjب النظjjام فإنjjه يحتjjوي علjjى العديjjد مjjن البjjرامج و         

 .التطبيقات التي طورها مستخدمون من آل مكان في العالم
 

يوفر اللب خدمات أساسية لباقي أجزاء النظام، فهو يتفاعل مjع    
دارة الذاآرة و يjوفر الخjدمات الضjرورية       العتاد بشكل مباشر ليتحكم بإ    

 .لبرامج المستخدم
 

 و إن آjان  Hardwareيستطيع لينوآس التعامjل مjع أي عتjاد         
 . ليتمكن من ذلكKernelفي بعض األحيان يحتاج الى تعديل في لبه 

 
آثيjjjر مjjjن بjjjرامج لينjjjوآس المدمجjjjة فيjjjه تjjjم اسjjjتعارتها مjjjن   

Berkeley Software Distribution (BSD)و إصدار سابق  و ه
من يونكس، آما أن لينوآس يدعم أغلjب خصjائص يjونكس و البjرامج               

 .المكتوبة له
 

 أو shell إلى لينوآس فإن برنامجا يسمى log inعندما تدخل 
الصدفة يعمjل تلقائيjا و يjوفر الواجهjة االبتدائيjة بjين المسjتخدم و نظjام          

تعمjل آطبقjة    التشغيل، حيث توفر هذه الصدفة الحماية للب النظjام بjأن            
بjjين اللjjب و التطبيjjق أو البرنjjامج الjjذي يعمjjل علjjى النظjjام، و تjjوفر         
للمسjjتخدم البيئjjة لكتابjjة األوامjjر و تقjjوم هjjي بتنفيjjذها باسjjتخدام اللjjب،    
يسjjتجيب اللjjjب للصjjدفة و تسjjjتجيب هjjي بjjjدورها للمسjjتخدم، و هكjjjذا     
يستطيع المستخدم تشغيل البرامج و الوصول الى الملفات و إدارتها من 

تتjوفر عjدة صjدفات لليjونكس و لكjن أشjهرها هjي               . الل هذه الصjدفة   خ
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GNU Bourne Again Shell (bash).   عjjل مjjتطيع التعامjjتس
 shellالصjjدفة بإدخjjال األوامjjر بشjjكل متتjjابع أو إعjjداد ملjjف يسjjمى   

script      كلjjذها بشjjتم تنفيjjي يjjر، آjjن األوامjjة مjjى مجموعjjوي علjjيحت 
 .تلقائي عند تشغيله

 
 deviceنوآس، فjإن مشjغالت األجهjزة    بمجرد دخولك الى لي

drivers)            لبةjو التي تستخدم لالتصال مع األجهزة مثل األقراص الص
يتم تجهيزها تلقائيا، يقوم بعدها اللب بتشjغيل بعjض البjرامج       ) و غيرها 

فjjي الخلفيjjة دون تjjدخل مjjن المسjjتخدم و يطلjjق علjjى هjjذه البjjرامج اسjjم  
Daemonsو هي تنفذ مهام تتعلق بالنظام . 

 
 

بjالرغم مjjن أن لينjjوآس يسjjتخدم علjjى األنظمjjة ذات المسjjتخدم  
الواحjjjد فإنjjjه قjjjد تjjjم تصjjjميمه أصjjjال ليسjjjتخدم فjjjي البيئjjjات متعjjjددة        
المسjjتخدمين، و حيjjث أن لينjjوآس يعتبjjر مjjن أنظمjjة التشjjغيل متعjjددة     

أي أن أآثjjر مjjن برنjjامج يمكjjن أن يعمjjل فjjي    (multitaskingالمهjjام 
لي للشjjبكات، و خاصjjة أنjjه يjjدعم  ، فهjjذا يجعلjjه نظjjام مثjjا )نفjjس الوقjjت

 :بروتوآوالت التشبيك األساسية مثل
 

1- Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
(TCP/IP)  تخدامjjت و اسjjبكة اإلنترنjjر شjjال عبjjمح باالتصjjذي يسjjو ال

 .البريد اإللكتروني
 
2- UNIX-to-UNIX copy program (UUCP) و الذي يستخدم

 .ادلها بين أجهزة يونكسلنقل الملفات و تب
 
3- Network File Systems (NFS). 
 
4- File Transfer Protocol (FTP). 
 

مjjن العوامjjل التjjي سjjاهمت فjjي نجjjاح لينjjوآس هjjو اسjjتخدامه    
 و هو عبارة عjن نظjام   1984 و الذي طور عام X Windowsلنظام 

نوافjjذ يسjjهل تفاعjjل المسjjتخدم مjjع نظjjام التشjjغيل مjjن خjjالل واجهjjة          
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دم الرسjjjومية بjjjدال مjjjن نافjjjذة األوامjjjر السjjjوداء، ممjjjا يعطjjjي   المسjjjتخ
 Xالمسjتخدم بيئjة عمjل شjبيهة بالوينjدوز، هنjاك عjدة إصjدارات مjن          

Windows و لكن أشهرها هو XFree86. 
 

و فjjي نهايjjة هjjذه الحلقjjة أحjjب أن أطمjjئن المسjjتخدمين الجjjدد      
الراغبين بjالتعرف علjى هjذا النظjام، أن لينjوآس يسjتطيع العمjل علjى                  

لجهاز دون التأثير على األنظمة التي تعمل عليه مثل ويندوز بمختلjف            ا
إصداراته، مما يعني أنك تستطيع أن تشغل آال من الويندوز و لينوآس 
علjjى نفjjس الجهjjاز دون أي مشjjاآل و هjjذا مjjا سنشjjرحه فjjي الحلقjjات      

 .التالية
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 عليه بالمقارنة مع لينوآس، ما له و ما: الحلقة الدراسية الثانية
 أنظمة التشغيل األخرى

 
 

 :فيما يلي البنود التي سيتم تداولها في هذا الدرس
 
 إجراء مقارنjة بjين نظjام لينjوآس و بعjض أنظمjة التشjغيل            -1
 .األخرى

 
 مناقشة مميزات و عيوب لينjوآس بالمقارنjة مjع غيjره مjن         -2

 .أنظمة التشغيل
 
 
 

 ظهjور بjدأ يتسjع لنظjام     لوحظ في الفتjرة األخيjرة تقjدم آبيjر و          
لينوآس حتى في منطقتنا العربية، مما ساهم في طjرح سjؤال بjديهي و                

 أي األنظمة أفضل؟ لينوآس أم ويندوز؟ : هو 
 

 :لنحاول إجراء مقارنة بين هذين النظامين
 
 يعتبjjjjjر وينjjjjjدوز نظامjjjjjا مغلقjjjjjا و مملوآjjjjjا مjjjjjن شjjjjjرآة   -1

حا ، فjإذا الحظنjا   ميكروسوفت ، بينما يعد لينوآس نظاما مجانيا و مفتو 
أن البرامج المقرصنة بدأت تنحسر بشكل ملحوظ في منطقتنjا العربيjة،          
فهjjذا يعنjjي أن علjjى آjjل منjjا فjjي القريjjب العاجjjل أن يjjدفع مبjjالغ طائلjjة   
للحصول على الويندوز، بينما يستطيع الحصول على لينوآس مجانا أو 

 .بسعر رمزي
 
آس مجانjا    تستطيع الحصول على الشيفرة المصjدرية للينjو        -2

ممjjا يعنjjي أن المطjjور العربjjي يسjjتطيع تطjjوير و تقjjويم هjjذا النظjjام         
 .ليتناسب مع احتياجاته، بينما ال يتوفر هذا األمر بالنسبة للويندوز

 
 يعتبر لينوآس نظاما مستقرا الى حjد بعيjد، و نjادر جjدا مjا                 -3

 .تضطر الى إعادة تشغيله، بينما مشاآل الويندوز ال تخفى على الجميع
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 ال يتطلjjب لينjjوآس مواصjjفات جبjjارة لجهjjازك آjjي يعمjjل    -4

بشكل جيد، فأي جهاز مزود بمعالج بينتيjوم أو أي معjالج آخjر متوافjق                
معjjه أو أحjjدث منjjه سjjيكفيك لتشjjغل لينjjوآس دون مشjjاآل تjjذآر، أمjjا       
ويندوز فمع آل إصدار جديد منه تجد أن قائمة المواصjفات قjد تغيjرت               

 تjjتمكن مjjن استضjjافة السjjيد  و قjjد تضjjطر الjjى شjjراء جهjjاز جديjjد آjjي  
 .ويندوز ثقيل الظل

 
 فيما سبق آان الويندوز يتفوق على اللينوآس بjدون منjازع       -5

فjjي سjjهولة ترآيبjjه، أمjjا اليjjوم فهjjذا األمjjر أصjjبح مjjن الماضjjي فقjjد تjjم   
تسjjهيل عمليjjة ترآيjjب أغلjjب نسjjخ لينjjوآس لتضjjاهي عمليjjة ترآيjjب       

 هjذا مjا سjنتابعه مjن         الويندوز بل و لتتغلب عليها ربما في السjرعة ، و          
 .خالل دروس ترآيب  بعض النسخ الشهيرة من لينوآس

 
 أما عملية تنصjيب البjرامج فjي لينjوآس فمjا تjزال متjأخرة                 -6

قليال عjن الوينjدوز فjي سjهولة التنصjيب و سالسjته، حيjث تجjد نفسjك                    
مضطرا لكتابة بعض األوامر لتنصjيب برنjامج مjا فjي لينjوآس، بينمjا                

 .لنقر عليهتكتفي في الويندوز با
 
 تتفوق ويندوز في الدعم المتوفر لهjا عبjر اإلنترنjت، و مjع         -7

أن هذا الدعم يتوفر للينوآس أيضjا و لكjن إيجjاده و العثjور عليjه قjد ال                
 .يكون سهال و في متناول الجميع

 تتفوق ويندوز في الكjم الهائjل مjن البjرامج المتjوفرة لهjا و                 -8
شjjرآات آبيjjرة، فأغلjjب  خاصjjة البjjرامج المتخصصjjة و التjjي ترعاهjjا   

برامج التصميم و المونتاج و آثير من البjرامج الكبيjرة و المشjهورة ال            
توفر نسخا متوافقة مع لينوآس ممjا يعjد امتيjازا آبيjرا لصjالح وينjدوز                 
في مقابل لينوآس، و إن آان هذا األمر في طريقه للتحسن و خاصة أن 

ير نسjخ مjن    بدأت بتوفOracle و IBMبعض الشرآات العمالقة مثل    
برامجها متوافقة مع لينوآس، آما أن نسjخ لينjوآس تjأتي حاليjا مjزودة               
 .بأغلب البرامج التي قد يحتاجها المستخدم العادي و المستخدم المكتبي

 
 آان الوينjدوز فيمjا سjبق يتفjوق علjى لينjوآس فjي واجهتjه                  -9

الرسومية، و لكن هذا األمر أصبح أيضا من الماضي، حيث تأتي نسjخ          
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 GNUس اآلن مjjjزودة بjjjواجهتين رسjjjوميتين رائعتjjjين همjjjا  لينjjjوآ
Object Modeling Environment (GNOME) و K 

Desktop Environment (KDE)     اتينjر أن هjي األمjل فjو الجمي 
الواجهتين تjوفران لjك تحكمjا آبيjرا فjي مظهرهمjا ليتناسjب مjع أذواق                 

 .أغلب المستخدمين
 
التشjغيل بشjكل لjم     يوفر لك لينjوآس تحكمjا آبيjرا بنظjام         -10 

تعتjjد عليjjه مjjع وينjjدوز بمعنjjى أن لينjjوآس يعjjد مjjن األنظمjjة المحببjjة      
ألغلjjjب المسjjjتخدمين المتقjjjدمين الjjjذين يرغبjjjون بمزيjjjد مjjjن الjjjتحكم      

 .بأجهزتهم
 
 مjjا زال لينjjوآس يعjjاني مjjن بعjjض المشjjاآل فjjي التعjjرف  -11

على القطع المختلفة من العتاد و إن آنا نستطيع القjول أن أغلjب القطjع            
 .التي تنتجها شرآات معروفة، يستطيع لينوآس التعرف عليها بسهولة

 
بهjjذا نكjjون قjjد حصjjلنا علjjى تصjjور مقبjjول لمزايjjا و عيjjوب       
لينوآس بالمقارنة مع نظjام وينjدوز، و اسjتكماال للفائjدة سjنقوم بjإجراء         
مقارنة بين لينوآس و أحد نسخ يونكس نظرا للتشابه بينهما، و سنختار          

 و الذي يعد أحد نسخ يونكس و هو من إنتjاج       Solarisنظام سوالريس   
 .Sunشرآة مرموقة هي 

 
بالرغم من التشابه بين لينوآس و يونكس، فإنه البد من التأآيد            
على أن لينوآس هو أمر آخر غير يونكس و يجjب عjدم الخلjط بينهمjا،           
فعلى الرغم من أن لينوآس صمم ليكون شبيها بيونكس، إال أن شjيفرته   

 .تلفآتبت بشكل مخ
 

 :لنلق نظرة على االختالفات بين نظامي لينوآس و سوالريس
 
 نظjjام لينjjوآس مفتjjوح و مجjjاني بينمjjا سjjوالريس مغلjjق و    -1

 .Sunمملوك من قبل شرآة 
 
 نظام لينوآس متوافق مع مجموعة ضخمة من العتاد، بينما          -2

 .Sunطور سوالريس ليعمل فقط على أجهزة و عتاد شرآة 
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 أسjjjjهل فjjjjي الترآيjjjjب مjjjjن نظjjjjام    أغلjjjjب نسjjjjخ لينjjjjوآس -3
 .سوالريس
 
 بjjjدأ لينjjjوآس ينتشjjjر فjjjي أوسjjjاط الشjjjرآات الصjjjغيرة و      -4

المتوسطة الحجم نظرا لكلفته البسيطة، بينما يخصص سوالريس للعمل 
على أجهزة متطورة جدا و باهظjة الjثمن، لهjذا فهjو ينتشjر فjي أوسjاط                   

 .الشرآات الضخمة
 
امج معينjjة عاليjjة  غالبjjا مjjا يسjjتخدم سjjوالريس لتشjjغيل بjjر  -5

األداء و مخصصjjة ألداء مهjjام محjjددة لهjjذا فهjjو ال يناسjjب المسjjتخدم      
 .الشخصي، بعكس لينوآس

 
 يتوفر دعjم أآبjر لنظjام سjوالريس بالمقارنjة مjع لينjوآس،                -6

آما أن عملية تطويره تتم منذ فترة أطول بكثير من لينوآس مما يجعلjه              
 .ألداءنظاما عتيدا و متفوقا على لينوآس فيما يخص ا

 
 تتفوق قدرة نظام سوالريس على العمل مع األجهزة عديjدة          -7

 .المعالجات، على آل من لينوآس و ويندوز
 
 يعjjد نظjjام سjjوالريس أآثjjر األنظمjjة ثباتjjا و اسjjتقرارا علjjى -8

 .اإلطالق و دون منافس بين جميع األنظمة المعروفة
 

 بهذا نكون قد تعرفنا على صورة لينjوآس بالمقارنjة مjع أقjوى             
أنظمة يونكس، و لتكتمل الصورة هيا بنا نجري هذه المقارنة مjع نظjام          
تشjjغيل آخjjر يتفjjق مjjع لينjjوآس فjjي آونjjه نظامjjا مجانيjjا و هjjو نظjjام         

FreeBSD   ىjjjjي الjjjjو ينتمjjjjونكس و هjjjjكال يjjjjد أشjjjjد أحjjjjذي يعjjjjو ال 
Berkeley Standard Distribution (BSD) variants  دjو ق 

 :بعض االختالفات بين النظامينطورته جامعة آاليفورنيا، و فيما يلي 
 
 نظjjرا FreeBSD يعjjد نظjjام لينjjوآس أآثjjر انتشjjارا مjjن      -1

 .لبعض المشاآل التي صاحبت اإلصدار األول منه
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 يjjjjدعم لينjjjjوآس عjjjjدد أآبjjjjر مjjjjن العتjjjjاد بالمقارنjjjjة مjjjjع     -2
FreeBSD. 

 
 لب نظام لينوآس مملوك من قبjل شjخص واحjد، بينمjا لjب               -3

ريق تطوير فjي جامعjة آاليفورنيjا،         مملوك من قبل ف    FreeBSDنظام  
و أي تغييjjرات فjjي اللjjب يجjjب أن تحصjjل علjjى موافقjjة الفريjjق قبjjل        
إدراجها في اإلصjدارات القادمjة مjن النظjام، و هjذا يسjاهم فjي خjروج              
إصدارات أآثر ثباتا و لكن هذه اإلصدارات تكون أقل و بالتjالي عمليjة            

 .التطوير تكون أبطأ بالمقارنة مع لينوآس
 
أبjjرز االختالفjjات بjjين النظjjامين، قjjدرة نظjjام لينjjوآس    مjjن -4

علjى جjذب مسjjتخدمي وينjدوز نظjjرا للبيئjة و الواجهjjة الرسjومية التjjي      
يستطيع لينوآس توفيرها للمستخدمين و التي تتشابه مع ويندوز فيما ال           

 . هذه الميزةFreeBSDيوفر 
 
 مناسjjبا أآثjjر للمسjjتخدمين الjjذين   FreeBSD يعتبjjر نظjjام  -5

 .استخدام نظام يونكساعتادوا 
 

بهjjذا أرجjjو أن نكjjون قjjد حصjjلنا علjjى صjjورة متكاملjjة لنظjjام    
لينوآس بالمقارنة مع غيره من أنظمة التشغيل، و سjنتعرف فjي الحلقjة          
القادمjjة إن شjjاء اهللا علjjى نسjjخ لينjjوآس المختلفjjة و الفروقjjات بينهjjا،        

 .فكونوا معنا
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 ، أيها أختار؟"وآستوزيعات لين: "الحلقة الدراسية الثالثة
 

 :سنتناول في هذا الدرس البنود التالية
 
 عjjرض مjjوجز ألشjjهر الشjjرآات التjjي تjjوفر الjjدعم لنظjjام    -1
 .لينوآس

 
 نبjjذة مjjوجزة عjjن توزيعjjات لينjjوآس المختلفjjة و الفjjروق      -2

 .بينها، الختيار األنسب بينها وفقا الحتياجات آل منا
 
 

       jام لينjور لنظjد أول ظهjر و عنjل   في بدابة األمjم التعامjوآس، ت
معه على أنjه نظjام للهjواة و فئjة محjدودة مjن المسjتخدمين، و لكjن مjع            
مjرور الjزمن و مjjع انتشjار لينjjوآس بjين المسjتخدمين فjjي شjتى أنحjjاء       
العالم بjدأت آثيjر مjن الشjرآات تغيjر نظرتهjا للينjوآس، و تفكjر جjديا                    

، IBMبدعمjjه و تبنيjjه، و علjjى رأس هjjذه الشjjرآات بjjرزت آjjل مjjن      
Sun Microsystems ،Oracle ،Hewlett-Packard ،

Netscape ،Compaq ،Intel و ،Network Associates. أدى
هذا الدعم من هذه الشرآات الكبرى إلى إعطاء لينوآس دفعة قوية ممjا           
جعله يحتل مرآزا متقدما بين أنظمة التشغيل الحديثة، فقد قامjت شjرآة     

IBM  ا    باعتماد استخدام نظام لينوآس في اثنين منjا آمjخطوط إنتاجه 
قامjjjت بتjjjوفير نسjjjخ خاصjjjة مjjjن برامجهjjjا لتكjjjون متوافقjjjة مjjjع نظjjjام  
لينjjوآس، و تعهjjدت بمسjjاعدة الشjjرآات البرمجيjjة فjjي إصjjدار بjjرامج    

  التي تستخدم نظام لينوآسIBMتستطيع العمل على أجهزة 
 
 فقد قامت باستثمار أموالها Sun Microsystemsأما شرآة .

    jjوآس و أصjjام لينjjم نظjjي دعjjام    فjjيين لنظjjولين األساسjjن الممjjبحت م
لينjjوآس علjjى مسjjتوى العjjالم، آمjjا قامjjت بتصjjنيع أجهjjزة مخصصjjة      

 . UltraSPARCللعمل مع نظام لينوآس مثل سلسلة أجهزة  
 

 فقjjjد قامjjjت بتjjjوفير لينjjjوآس علjjjى أنظمتهjjjا    HPأمjjjا شjjjرآة  
NetServer     رآةjjjع شjjjا مjjjى تحالفهjjjافة الjjjباإلض ،.Red Hat 

Software Incنتجي توزيعات لينوآس أحد أآبر م. 
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آما تقوم آل من إنتل و نتسكيب باالستثمار في لينوآس، بينمjا            
قررت شرآة آومباك استخدام نظام لينوآس على مزوداتها، أما شرآة          
أوراآل الشهيرة فقد أصبحت توفر نسخا مjن تطبيقاتهjا لتعمjل فjي بيئjة               

د أخذت ، و ق  8لينوآس و خاصة برنامج قواعد البيانات الشهير أوراآل       
 .هذه الشرآة على عاتقها إنتاج برامج متقدمة لنظام لينوآس

 
 فقد أخjذت خطjوة جريئjة    Network Associatesأما شرآة 

 . باستبدال أنظمة سوالريس بنظام لينوآس
 

بقي أن نذآر أن العتاد و البرامج التي تصمم لتستخدم فjي بيئjة              
سjjjمى لينjjjوآس يjjjتم اختبارهjjjا مjjjن قبjjjل مختبjjjرات شjjjرآة مسjjjتقلة ت       

Linuxcare و بعد اجتياز هذه االختبارات يتم منح البرنامج أو العتاد ،
 .شهادة تشير الى توافقه مع نظام لينوآس

 
تتوفر عدة إصدارات مjن نظjام لينjوآس و تعjرف بالتوزيعjات        

، و قد ظهرت هذه التوزيعات نتيجة لتوفير الشيفرة      distributionsأو  
ح للشjjjرآات و المطjjjورين المصjjjدرية للjjjب لينjjjوآس مجانjjjا، ممjjjا سjjjم 
 .بإصدار و تطوير نسخهم الخاصة من لينوآس

 
يسjjتخدم المصjjطلح لينjjوآس ليصjjف لjjب نظjjام التشjjغيل و لكjjن 
دون أي بjjرامج أو تطبيقjjات ملحقjjة، و لكjjن هjjذا ال يمنjjع أنjjك تسjjتطيع    
اسjjتخدام الكثيjjر مjjن البjjرامج و التطبيقjjات المتوافقjjة مjjع هjjذا اللjjب، و     

 jjإن التطبيقjjرى فjjات أخjjي  بكلمjjاهمت فjjب سjjة باللjjرامج الملحقjjات و الب
ظهjjور توزيعjjات مختلفjjة لنظjjام لينjjوآس قjjد تتفjjق فjjي احتوائهjjا علjjى      

 .تطبيقات معينة و تختلف في أخرى
آل توزيعة من توزيعات لينjوآس لهjا خصائصjها و مميزاتهjا              
الخاصة بها، وقد طورت لتناسjب مجموعjة معينjة مjن المسjتخدمين، و       

 أن تكjjjون مناسjjjبة لطيjjjف واسjjjع مjjjن  تحjjjاول بعjjjض هjjjذه التوزيعjjjات 
 .المستخدمين و ذلك لجذب أآبر عدد ممكن منهم

 
 :لنلق نظرة على أشهر التوزيعات المتوفرة لنظام لينوآس
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1- Red Hat 
 

 
 
2- Debian 
 

 
 
3- TurboLinux 
 

 
 
4- Mandrake 
 

 
 
5- Slackware 
 

 
 
6- S.u.S.E 
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7- Caldera OpenLinux 
 

 
 
 

 علjjى بيئتjjين مختلفتjjين مjjن سjjطح Red Hatزيعjjة تحتjjوي تو
، و في الماضي القريب آان تنصيب GNOME و KDEالمكتب هما 

هذه التوزيعة صعبا شيئا ما للمسjتخدم المبتjدئ و لكjن مjع اإلصjدارات                
األخيرة تم تبسيط عملية التنصيب الjى حjد آبيjر، و مjع تjوفير برنjامج                   

لتنصjيب أو يjدويا باسjتخدام    لتقسيم القرص الصلب تلقائيا خالل عملية ا    
 و الذي يمكن اسjتخدامه خjالل عمليjة التنصjيب     Disk Druidبرنامج 

أيضا، أصبح األمر بمجمله أشبه برحلة ممتعة الآتشاف نظام جديد مع           
و إن آjjjان األمjjjر ال يخلjjjو مjjjن  ( حjjjد أدنjjjى مjjjن المعرفjjjة الحاسjjjوبية   

 ).صعوبات في حالة عدم تعرف النظام على بعض قطع جهازك
 
jjjjة أمjjjjا توزيعDebian  رjjjjة غيjjjjات القليلjjjjن التوزيعjjjjد مjjjjفتع 

المدعومjjة مjjن قبjjل شjjرآة بعينهjjا، حيjjث يقjjوم بتطjjوير هjjذه التوزيعjjة     
مجموعة من المتطوعين، و لكن يعيب هذه التوزيعjة صjعوبة تنصjيبها     
و إعjjjدادها علjjjى الجهjjjاز و خاصjjjة للمبتjjjدئين، و هjjjي تناسjjjب أآثjjjر      

 واسjjعة فjي اسjjتخدام نظjjام  المسjتخدمين المتقjjدمين الjjذين يملكjون خبjjرة  
 .لينوآس

 
 Pacific و التjjي تنتجهjا شjjرآة  TurboLinuxأمjا توزيعjة   

HiTech              كلjبكات بشjى الشjد علjفهي مخصصة للمؤسسات التي تعتم 
آبيjjر و لكنهjjا فjjي نفjjس الوقjjت موجهjjة لكjjل مjjن المسjjتخدم المبتjjدئ و     
 المتقدم، آما أن تنصيبها ليس صعبا، و هي متjوفرة بلغتjين إنجليزيjة و              

 .يابانية و تعد من أشهر التوزيعات في اليابان
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 فتعتبر من أشهر و أبسjط التوزيعjات   Mandrakeأما توزيعة  
و أآثرهjjا مرونjjة و سjjهولة فjjي عمليjjة التنصjjيب أو الjjتحكم فjjي النظjjام   
آكل و هي تحتوي على مجموعة ضjخمة مjن التطبيقjات المختلفjة ممjا             

لمتقدم، و هي أيضا تحتوي     يجعلها مثالية لكل من المستخدم المبتدئ و ا       
 و تعjjد هjjذه التوزيعjjة األآثjjر  GNOME و KDEعلjjى آjjل مjjن بيئjjة  

انتشارا بين المستخدمين المعتادين علjى اسjتخدام نظjام وينjدوز و لjيس        
 .لهم خبرة في استخدام نظام يونكس

 
 Walnut و التjjي تقjjدمها شjjرآة   Slackwareأمjjا توزيعjjة  

Creekتقدمين، و تعمل بشكل رائع ، فهي مشهورة بين المستخدمين الم
على األجهزة المتطورة و خاصة تلك التي تحتوي على عدة معالجات،           

 .و تنصيبها أصعب قليال من غيرها من التوزيعات
 

 فهjjي مشjjهورة فjjي أوروبjjا و إن آانjjت   S.u.S.Eأمjjا توزيعjjة 
تستخدم أيضا في مناطق أخرى، و هي تحتوي على أداة تنصيب تسمى 

YaSTتخدمjjمح للمسjjكل  تسjjه بشjjتحكم بjjام و الjjداد النظjjيب و إعjjبتنص 
جيد، لهذا تعتبر هذه التوزيعjة مثاليjة للمسjتخدمين الjراغبين بمزيjد مjن          

 .التحكم بنظامهم
 

 فهjي ترآjز بشjكل أآبjر     Caldera OpenLinuxأما توزيعة 
علjjى قطjjjاع األعمjjjال و الشjjjبكات و هjjي تسjjjتخدم بشjjjكل أساسjjjي فjjjي   

 .الشرآات الصغيرة و المتوسطة
 

م إن شاء اهللا فjي الحلقjات القادمjة و بمسjاهمة مjن إخjوان          سنقو
لكم في شjرح تنصjيب بعjض هjذه التوزيعjات، و للjراغبين بتحميjل أي             
مjjن هjjذه التوزيعjjات مجانjjا مjjن اإلنترنjjت مراجعjjة الjjرابط التjjالي مjjع      

 :التنويه الى ضخامة حجوم هذه التوزيعات
 

http://download.cnet.com/downloads/1,10150,-
10000-103-0-1-
7,00.html?tag=srch&qt=linux&cn=&ca=10000  

 
 .آونوا معنا و تابعونا في رحلتنا هذه الآتشاف لينوآس

http://download.cnet.com/downloads/1,10150,-10000-103-0-1-7,00.html?tag=srch&qt=linux&cn=&ca=10000
http://download.cnet.com/downloads/1,10150,-10000-103-0-1-7,00.html?tag=srch&qt=linux&cn=&ca=10000
http://download.cnet.com/downloads/1,10150,-10000-103-0-1-7,00.html?tag=srch&qt=linux&cn=&ca=10000
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 Linux Mandrake 8تنصيب : الحلقة الدراسية الرابعة

 .خطوة خطوة
 
 RichMan آتب هذه الحلقة األخ

 
  بسjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjم اهللا الjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjرحمن الjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjرحيم  

 
 

علjى   8في ما يلي سوف نقوم بشرح طريقjة تثبيjت مانjدريك اإلصjدار     
 .جهjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjاز يحتjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjوي علjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjى وينjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjدوز   

 
للقرص  Scan Disk قبل البدء في عملية التثبيت البد من القيام بعملية

 .الصjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjلب لتصjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjحيح األخطjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjاء إن وجjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjدت   
 

 
 

للقjرص الصjلب وذلjك مjن اجjل       Defragment بعد ذلjك نقjوم بعمليjة   
 .ترتيjjjjjjjjjjjب الملفjjjjjjjjjjjات وتقليjjjjjjjjjjjل احتمjjjjjjjjjjjاالت فقjjjjjjjjjjjد البيانjjjjjjjjjjjات 
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ولكjن  ..فjي مشjغل األقjراص ونقjوم بإعjادة التشjغيل        CD1 نضjع اآلن 
 .CD-ROM البjjد مjjن التأآjjد بالبدايjjة مjjن إعjjداد اإلقjjالع للنظjjام مjjن  

 
 . الصjjjjjjjjjفحةبعjjjjjjjjjد إعjjjjjjjjjادة تشjjjjjjjjjغيل الجهjjjjjjjjjاز تظهjjjjjjjjjر هjjjjjjjjjذه     

 

 
 

  عنjjد ذلjjك تظهjjر لjjك هjjذه الصjjفحة     ... للمتابعjjة   Enter اضjjغط



 

878 

 

 
 

تالحظ انه تم اختيار اللغة اإلنجليزية آلغة افتراضية للنظام ولكنك تريد 
 و ثjjم Advanced بالضjjغط علjjىلjjذا قjjم .. أن تjjدعم اللغjjة العربيjjة 

Arabic  
 

 Accept قjjjم باختيjjjار.. اآلن سjjjوف تظهjjjر لjjjك شjjjروط االسjjjتعمال 
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أو  مjjا ينصjjح بjjه( قائمjjة الختيjjار نوعيjjة التثبيjjت  بعjjد ذلjjك تظهjjر لjjك
 )المتقjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjدم

 
 

 
 

يطلب منك اآلن تحديد مكان تثبيjت النظjام سjواء علjى القjرص الحjالي                 
     jام آخjع نظjارآة مjه أو بالمشjول     بأآملjذه الحلjده هjه وجjرك انjر ويخب.  
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إذا آنjت اسjتخدمت برنjامج آخjر لتقسjيم      ( اسjتعمال التقسjيم الحjالي     -1

 ).Partition Magic القjjjjjjرص الصjjjjjjلب مثjjjjjjل برنjjjjjjامج   
 
 .  مسjjjjjjjjjjjjjjjح جميjjjjjjjjjjjjjjjع التقسjjjjjjjjjjjjjjjيمات الحاليjjjjjjjjjjjjjjjة  -2
 
 . اسjjjjjjjjjتعمال المسjjjjjjjjjاحة الفارغjjjjjjjjjة فjjjjjjjjjي تقسjjjjjjjjjيمة ونjjjjjjjjjدوز    -3
 
 . عمjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjل تقسjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjيم آخjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjر  -4
 

 تقسيم خjاص لنظjام ليjنكس قjم باختيjار الخيjار األول       إذا آنت قد عملت   
 عنjjjjjjjjjjjjjjjد ذلjjjjjjjjjjjjjjjك تظهjjjjjjjjjjjjjjjر لjjjjjjjjjjjjjjjك هjjjjjjjjjjjjjjjذه الصjjjjjjjjjjjjjjjورة ... 
 

 
 

و إمjا إذا أردت  .. والتjي تقتjرح لjك     mount points وهي خاصة في
 .التغييjjjjjر فقjjjjjم بjjjjjالنقر علjjjjjى المؤشjjjjjر لتjjjjjرى الخيjjjjjارات المتاحjjjjjة     
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جميjع  بالنسبة للخيار الثاني عند اختيارك له فهjذا سjوف يتسjبب بفقjدان      
 !! التقسjjjيمات علjjjى القjjjرص الصjjjلب بمjjjا فيهjjjا البيانjjjات المخزنjjjة    

 
الخيار الثالث هو استعمال المساحة الغير مستعملة مjن ونjدوز لتخjزين             

وإذا قمjjت باختيjjاره سjjjوف تظهjjر لjjك هjjذه الرسjjjالة      ... نظjjام ليjjنكس   
 .التحذيريjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjة

 

 
 

أن مفادها انك سوف تقوم بهذا اإلجjراء بتغييjر تقسjيمات ونjدوز والبjد              
 و Scan Disk تكون حذر الن هذه العملية خطيرة وانه البد من عمل

Defrag. 
 

 .. للنظjjjjjjjjام Backup وانjjjjjjjjه البjjjjjjjjد مjjjjjjjjن عمjjjjjjjjل
 

الخيار الرابع واألخير وهو إجjراء التقسjيم االعتيjادي للقjرص الصjلب              
وهjي واجهjة رسjومية لعمjل      Disk Drake وسjوف يقjوم بتشjغيل   ... 

 التقسjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjيم
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... قjjرص الصjjلب ومjjا يحتويjjه مjjن األنظمjjة  ويمثjjل الشjjريط األزرق ال
  عنjjjد الضjjjغط علjjjى هjjjذا الشjjjريط األزرق تظهjjjر هjjjذه المعلومjjjات   
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 Hard Disk A أي hd a وهjي معلومjات عjن اسjم القjرص الصjلب      
ونحjن نريjد اآلن أن نقjوم    ... وحجمjه   Win98 وتعjرض نjوع النظjام   

 Resize لjذا نقjوم بالضjغط علjى     بعملية إعادة التقسيم للقرص الصلب
 . وتخjjjjjjjjjjjjjjjjرج هjjjjjjjjjjjjjjjjذه الرسjjjjjjjjjjjjjjjjالة التحذيريjjjjjjjjjjjjjjjjة  

 

 
 

أحذر هذه العملية خطرة والبد أن تكون جميjع المعلومjات فjي             : وتقول  
  Back up هذه التقسيمات قد عمل لها

 
اآلن يطلب أن نقوم بتحديد المساحة التي سوف ننقل لهjا النظjام السjابق     

  .98وينjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjدوز 
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 :لنفتjjjjjjjjjjjjرض انjjjjjjjjjjjjك قمjjjjjjjjjjjjت بتقلjjjjjjjjjjjjيص الحجjjjjjjjjjjjjم آالتjjjjjjjjjjjjالي  
 

 
 

وهjو  .. سوف تتغير التقسيمات ويصبح هناك فراغ في القرص الصلب    
 :اللjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjون األبjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjيض بالصjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjورة التاليjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjة  

 

 
 

نقjوم  ...وهذا الفراغ ما سوف نقوم بتقسيمه لكي نثبت فيjه نظjام ليjنكس          
اآلن بالضjjغط علjjى الفjjراغ األبjjيض لكjjي نحjjدده ومjjن ثjjم نضjjغط علjjى 
 :يظهjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjر الشjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjكل التjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjالي
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!! لكjي يjتم التقسjيم اآللjي      Auto allocate بالضjغط علjى   نقjوم اآلن 
 : ويظهjjjjjjjjjjر الشjjjjjjjjjjكل التjjjjjjjjjjالي بعjjjjjjjjjjد انتهjjjjjjjjjjاء التقسjjjjjjjjjjيم
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إلنهjjاء العمليjjة وعنjjدها سjjوف تظهjjر هjjذه   Done قjjم بالضjjغط علjjى

 : الرسjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjالة
 

 
 

نقjوم  ... وتقول بأن هذه التقسيمات سjوف تطبjق علjى القjرص الصjلب           
 .ok بتأآيد العملية بالضغط على

 
وهjذا مjا سjوف يظهjر       ... ل فورمjات لهjذه التقسjيمات        اآلن البد من عم   

 :فjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjي الصjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjورة التاليjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjة  
 

 
 

عjjادًة ال نقjjوم بعمjjل فورمjjات لجميjjع التقسjjيمات إال إذا قjjد عمjjل تقسjjيم   
  home/ للقjjjjjjرص الصjjjjjjلب مjjjjjjن قبjjjjjjل وخاصjjjjjjة القسjjjjjjم  

 
اآلن بعد االنتهjاء مjن عمليjة التقسjيم سjوف نقjوم بتثبيjت البjرامج التjي                    

 :آمjjjا بالصjjjjورة التاليjjjjة .. لمتjjjjوفرة لjjjjدينا نريjjjدها بحjjjjدود المسjjjاحة ا  
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ولمعرفة معلومات اآثر عن هذه المجموعات من البرامج ضع المؤشر          
وعjjادة تكjjون .. علjjى المجموعjjة لكjjي تحصjjل علjjى معلومjjات إضjjافية  

االختيjjارات االفتراضjjية مهمjjة لكjjل نظjjام إال انjjك تسjjتطيع التغيjjر فjjي    
 سjjوف تبjjدأ عمليjjة التثبيjjت   اآلن بعjjد االنتهjjاء مjjن االختيjjار  ... بعضjjها

 : آالتjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjالي
 

 
 

وبعjد فتjjرة  ... ويظهjر لjك الوقjت المتبقjjي لالنتهjاء مjن عمليjjة التحميjل       
لكي يكمل ما  CD2 وتضع بدل منه CD1 معينة يطلب منك ان تخرج

 وقjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjف عنjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjده مjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjن التحميjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjل 
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قد يستغرق تحميل البرامج إلى جهازك بعض الوقت وذلك علjى حسjب    
عنjjد االنتهjjاء مjjن   .... بjjرامج المjjراد تثبيتهjjا   سjjرعة جهjjازك وحجjjم ال  

 . root للمسjتخدم الجjذر   Password التثبيjت يطلjب منjك أن تضjع    
 

 
 
 

وهو ما سوف تحتاجه للقيام بالصيانة الضرورية وللدخول في مصjادر        
أي فقjjط عنjjد  !!!! النظjjام والكمبيjjوتر وهjjو لjjيس لالسjjتعمال اليjjومي      

صjص لjه اإلجjراء التjالي والjذي          أما االستعمال اليjومي فمخ    ... الحاجة  
قjد  ... يطلب منك إضافة األشخاص الjذين يسjمح لهjم باسjتعمال النظjام               

انظjر  .. بإضافة نفسك لكي تدخل للنظام آمستعمل عادي ولjيس آجjذر            
  : الشjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjكل التjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjالي 
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إذا .. ويخبرك بعد ذلك انك تستطيع أن تضع مستخدم افتراضي للنظjام         
واختيjjار واجهjjة التطبيjjق التjjي يjjدخل أردت ذلjك فقjjم باختيjjار الشjjخص  

أما إذا أردت أن تلغjي هjذه العمليjة وال تسjتعملها فقjم بالضjغط              .. عليها  
  : آمjjjjjjjjا بالشjjjjjjjjكل التjjjjjjjjالي Cancel علjjjjjjjjى

 

 
 

 و..اآلن وصلنا إلى القسم الخاص باإلنترنت و التعريفات الالزمة لذلك 
  أول خيjjjjjjjjjار يعjjjjjjjjjرض علينjjjjjjjjjا هjjjjjjjjjو التحديjjjjjjjjjد اآللjjjjjjjjjي    

 

 
 

بعjد ذلjك تخjرج لنjا هjذه الصjورة وتطلjب نوعيjة          ok قم بالضغط على
  االتصjjjjjjjjjjjjjjjال باإلنترنjjjjjjjjjjjjjjjت التjjjjjjjjjjjjjjjي نسjjjjjjjjjjjjjjjتخدمها
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 Normal ولنفjjرض انjjك قمjjت باختيjjار  ... قjjم باختيjjار مjjا يناسjjبك   
Modem Connection    ذjد المنفjك تحديjسوف يطلب من Port   ذيjال

 : آالتjjjjjjjjjالي... يتصjjjjjjjjjل بjjjjjjjjjه المjjjjjjjjjودم لjjjjjjjjjديك بالجهjjjjjjjjjاز  
 

 
 

لjب منjك معلومjات عjن االشjتراك أو حسjاب       يط المنفjذ  بعjد أن تختjار  
اإلنترنت الذي تستعمله وهjذا إجjراء اختيjاري يمكنjك المواصjلة بدونjه         

  سjjوف يقjjوم اآلن بإعالمjjك بانتهjjاء التعريفjjات الخاصjjة باإلنترنjjت   ..
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 نوع �نوع ومنفذ الفارة ( اآلن يقوم بعرض مختصر لما تم تحديده آليا     

وتسjjتطيع أن تغيjjر فيjjه إذا ) لطابعjjة  ا� توقيjjت بلjjدك �لوحjjة المفjjاتيح 
آjjان هنjjاك خطjjأ بكjjل سjjهولة عjjن طريjjق الضjjغط علjjى المjjراد تغييjjره  

  .والتنقjjjjjjjjل ضjjjjjjjjمن الخيjjjjjjjjارات المتاحjjjjjjjjة بكjjjjjjjjل بسjjjjjjjjاطة   
 

 
 

اآلن سjjjوف يقjjjوم آليjjjا بتحديjjjد نjjjوع آjjjرت الفيjjjديو أو الشاشjjjة لjjjديك      
ويعرضها ضمن أنjواع مختلفjة بحبjث إذا لjم يكjن النjوع صjحيحا تقjوم          

  .مjjjjjjjjjjjjjjjjن االختيjjjjjjjjjjjjjjjjارات المتاحjjjjjjjjjjjjjjjjةبتغييjjjjjjjjjjjjjjjjره 
 

 
 

يقوم بعرض شاشة تجريبjة لكjي تتأآjد بjان اإلعjدادات الخاصjة بكjرت                 
 ... الشاشjjjjjjjjjjjjjjjjة والفيjjjjjjjjjjjjjjjjديو تمjjjjjjjjjjjjjjjjت بنجjjjjjjjjjjjjjjjjاح   
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  إذا آان هذا العرض من حجم و الألوان يناسjبك  yes قم بالضغط على
 

وتسjjتطيع إعjjادة  ... مبjjروك لقjjد تمjjت عمليjjة التثبيjjت بنجjjاح     
 .السjjjjاحر Linux تjjjjدخل فjjjjي عjjjjالمتشjjjjغيل الجهjjjjاز اآلن لكjjjjي 

 

 
 وعنjjjjد إعjjjjادة التشjjjjغيل سjjjjوف تظهjjjjر لjjjjك هjjjjذه الشاشjjjjة الترحيبيjjjjة  
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 Linux فjإذا قمjت باختيjار    ... Windows أو Linux قjم باختيjار  
  : يشjjjتغل النظjjjام وتظهjjjر لjjjك هjjjذه النافjjjذه آمjjjا فjjjي الصjjjورة        
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ثjjم ) اضjjغط علjjى اسjjمك بjjاألعلى تحjjت األيقونjjة  (قjjم بكتابjjة اسjjمك أو 

وسjjوف يظهjjر لjjك   Go ثjjم قjjم بالضjjغط علjjى  آتjjب الكلمjjة السjjريةا
Desktop  دوزjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjي الوينjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjا فjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjآم . 

 
 .أرجو أن أآون وفقت في هذا الشرح وان ينتفع به إخواني

 
 RichMan أخوآم 
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 خطوة Red Hat 7.2تنصيب : الحلقة الدراسية الخامسة
 خطوة

 
ح طيjjjب و وافjjjي   بتقjjjديم شjjjر RichManبعjjjد أن قjjjام أخjjjي  

، سأحاول اليوم تقjديم شjرح   Linux Mandrake 8لخطوات تنصيب 
لتنصيب توزيعة أخرى من توزيعات لينوآس، لنقدم نوعا من الشمولية 
و التنjjوع فjjي طjjرح هjjذا النظjjام، و سjjيكون الشjjرح لخطjjوات تنصjjيب    

Red Hat 7.2   ةjى برآjو هي واحدة من أشهر توزيعات لينوآس، فعل 
 .اهللا نبدأ

 
 : على جهازك آما يليRed Hat عدة خيارات لتنصيب هناك

 
أي أن يكjون القjرص     Bootable CD-ROM باسjتخدام  -1

المضغوط الذي يحتوي على ملفjات لينjوآس ذاتjي اإلقjالع  و فjي هjذه               
الحالة ال تنس أن تدخل الى إعدادات البيوس عند تشغيل الجهاز و تغير 

   jjغوط هjjرص المضjjون القjjث يكjjالع بحيjjب اإلقjjذا  . و األولترتيjjد هjjيع
 .الخيار هو األبسط حيث سيبدأ تشغيل برنامج اإلعداد تلقائيا

 
 إذا آانت ملفات اللينوآس موجودة على القرص الصjلب أو      -2

على قرص مضغوط غير ذاتي اإلقالع فإنjك تسjتطيع أن تقلjع جهjازك              
باستخدام قرص مرن يحتوي على أي نظام تشغيل ويندوز أو دوس ثjم             

 :التاليةتكتب األوامر 
 

A:\> d: 
D:\> cd dosutils 
D:\dosutils> autoboot.bat 

 
 برمز القرص المضغوط أو بمسjار الملفjات   dمع تغيير الرمز  

علjjى القjjرص الصjjلب إذا آانjjت ملفjjات لينjjوآس مخزنjjة علjjى القjjرص   
 .Red Hatبعد آتابة هذه األوامر سيتم تشغيل برنامج إعداد . الصلب

 
3-     jرص بjدوس و     إذا لم يكن لديك قjدوز أو الjغيل للوينjدء التش

لjjيس لjjديك قjjرص مضjjغوط ذاتjjي اإلقjjالع فهنjjاك خيjjار آخjjر تسjjتطيع     



 

896 

بواسطته إنشاء قرص مرن يحتوي على ملفjات إقjالع لنظjام اللينjوآس        
لتشjjغيل الجهjjاز بواسjjطته و مjjن ثjjم بjjدء اإلعjjداد تلقائيjjا، و لعمjjل ذلjjك     

كتابة األوامر  تستطيع من داخل الويندوز أو الدوس إعداد هذا القرص ب         
 :التالية من محث األوامر آما يلي

 
C:\> d: 
D:\> cd \dosutils 
D:\dosutils> rawrite 
Enter disk image source file name: 
..\images\boot.img 
Enter target diskette drive: a: 
Please insert a formatted diskette into drive A: and 
press --ENTER-- : [Enter] 
D:\dosutils> 

 
 برمز محرك القرص المضغوط أو مسار      dمع استبدال الرمز    

ملفات اللينوآس على القرص الصلب إذا آانت ملفjات لينjوآس مخزنjة         
على القرص الصلب، و عليك توفير قرص مjرن فjارغ  و وضjعه فjي                 

 Please insert a formatted: محرك األقراص عندما يطلب ذلjك  
diskette into drive A: and press --ENTER-- : ثم اضغط   

بعjد انتهjاء نسjخ الملفjات تسjتطيع اآلن إقjالع جهjازك مjن هjjذا         . موافjق 
 .القرص المرن و سيبدأ برنامج اإلعداد تلقائيا

 
 مjjن Red Hat إذا آنjjت تسjjتخدم شjjبكة فتسjjتطيع تنصjjيب -4

 .HTTP أو FTP أو NFSخالل 
 

تالية التي تطلب بعد بدء عملية التنصيب ستظهر لك الصورة ال      
 :منك اختيار اللغة المناسبة
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هjjذا اإلصjjدار ال يحتjjوي علjjى اللغjjة العربيjjة و لكjjن سنشjjرح     
عملية ترآيب التعريب في درس منفصل إن شاء اهللا و هذا ينطبق على      

 .Mandrakeباقي التوزيعات بما فيها 
 

 لتظهjjjر لjjjك Nextبعjjjد اختيjjjار اللغjjjة المناسjjjبة اضjjjغط علjjjى 
 Generic 105-keyية لتحديد نوع لوحjة المفjاتيح مثjل    الصورة التال

PC و توزيعة األحرف layout مثل U.S. English. 
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 : لتظهر الصورة التالية الختيار نوع الفأرةNextثم اضغط 
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 و Next ثjjم سjjتظهر لوحjjة ترحيبيjjة، اضjjغط     Nextاضjjغط 
 :ستظهر الصورة التالية لتحديد خيارات اإلعداد

 

 
 

 إذا آان جهازك لإلسjتخدام الشخصjي و     Workstationاختر  
 Laptop إذا آان جهازك يعمل آمزود لشjبكة، و اختjر            Serverاختر  

 إذا آنjjjت Customإذا آjjjان لjjjديك جهjjjاز آمبيjjjوتر محمjjjول، و اختjjjر  
 و Red Hatمسjjتخدما محترفjjا، أمjjا إذا آjjان لjjديك إصjjدار سjjابق مjjن  

 .Next ثم اضغط Upgradeترغب بتحديثه فاختر 
 

 jjالث      الخطjjjديك ثjjلب و لjjرص الصjjيم القjjjتم بتقسjjة تهjjوة التالي
 :خيارات آما في الصورة التالية
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الخيjjار األول يقتjjرح عليjjك تقسjjيم القjjرص بشjjكل تلقjjائي، أمjjا    
، Disk Druidالخيار الثاني فلتقسjيم القjرص يjدويا باسjتخدام برنjامج      

  و هjjوfdiskبينمjjا الخيjjار الثالjjث فلتقسjjيم القjjرص باسjjتخدام برنjjامج     
 .للمحترفين و البرنامج السابق أسهل

 
 Nextإذا قمjjjjjت باختيjjjjjار الخيjjjjjار األول و ضjjjjjغطت علjjjjjى  

 :فستحصل على الصورة التالية
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 : و التي ستعطيك عدة خيارات

 
الخيjjار األول يقتjjرح عليjjك إزالjjة جميjjع أقسjjام لينjjوآس علjjى     
القرص الصلب، تستطيع اختيار هذا الخيار إذا آان لديك نظام لينوآس          

jjى     سjjأثير علjjدة، دون التjjام جديjjاء أقسjjه و إنشjjتخلص منjjد الjjابق و تري
 .أقسام الويندوز

 
أمjjا الخيjjار الثjjاني فيقتjjرح عليjjك إزالjjة جميjjع األقسjjام علjjى         
القرص الصلب، و هذا الخيjار مفيjد إذا آjان لjديك أي نظjام وينjدوز أو               

 . لوحده على القرصRed Hatغيره و تريد التخلص منه و تثبيت 
 

ار الثالث فلن يتعرض ألي مjن أقسjام القjرص الصjلب           أما الخي 
و لكنه سيبحث عjن أي مسjاحة فارغjة علjى القjرص لjم تقjم بتقسjيمها،                    

 . عليهاRed Hatحيث سيتولى هو تقسيمها و تجهيزها لتثبيت 
 

 ليقjوم  Nextإذا اخترت أيا من الخيارات السابقة فاضغط على         
آانت جميع هذه الخيjارات     برنامج اإلعداد بتقسيم القرص تلقائيا أما إن        

غير مناسبة لك فتستطيع اختيار الخيار الثاني في الصورة قبjل السjابقة             
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 و عنjjjدها Disk Druidلتقسjjjيم القjjjرص يjjjدويا باسjjjتخدام برنjjjامج   
 :ستحصل على الصورة التالية

 

 
 

اآلن سنفترض أن لديك الحالة التالية و التي قjد تتفjق مjع آثيjر                
 :من مستخدمي ويندوز

 
لصjjلب مقسjjم لعjjدة أقسjjام و آلهjjا قسjjمت للعمjjل مjjع      قرصjjك ا

ويندوز، سنفترض أنك قمت بتفريغ أحد هذه األقسام بحيث تكون خالية          
مjjjن البيانjjjات لغjjjرض تخصيصjjjها للينjjjوآس، فjjjي هjjjذه الحالjjjة و مjjjن   
الصjورة أعjاله حjjدد القسjم الjjذي تjود أن تخصصjjه للينjوآس و اضjjغط      

لفارغjjjة فيjjjه   لتحjjjذف ذلjjjك القسjjjم و تحjjjرر المسjjjاحة ا   Deleteعلjjjى 
لتسjjتخدمها إلنشjjاء أقسjjام خاصjjة بلينjjوآس، سjjتظهر لjjك رسjjالة تأآيjjد    
عملية الحذف، قم بالموافقة، اآلن علينjا أن ننشjئ أقسjاما جديjدة خاصjة          

 و سjjتظهر لjjك الصjjورة   Newبلينjjوآس و لهjjذه الغايjjة اضjjغط علjjى     
 :التالية
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 :اآلن أنصح بإنشاء األقسام التالية

 
1- /boot partition ه      وjjjاري و لكنjjjر إجبjjjم غيjjjو قسjjjه

 50مستحسن لحفjظ ملفjات النظjام الالزمjة لإلقjالع، أمjا حجمjه فيكفjي               
 .ميجابايت
 
2- root partition ه بjjز لjjاري و /    و يرمjjم إجبjjو قسjjوه

يحتوي على جميع ملفات النظام و البرامج، أما حجمه فأقترح أن يكون  
 . جيجا بايت3.5 -1.2بين 

 
3- swap partitionي       و هjام فjل النظjز عمjتخدم لتعزيjو يس

 32، أمjا حجمjه فيجjب أن ال يقjل عjن           RAMحالة عدم آفايjة الjذاآرة       



 

904 

 جيجjا بايjت، و يقتjرح أن يكjون مسjاويا أو         2ميجابايت و ال يزيد على      
 .أآبر بقليل من حجم الذاآرة لديك

 :لعمل األقسام السابقة انظر الى الصورة أعاله و قم بما يلي
 
 أو rootلعمjjjل قسjjjم /  اختjjjر Mount Point فjjjي قسjjjم -1

/boot لعمل قسم boot و ال تدخل أي شيء لعمل قسم swap. 
 
 لعمjjل أقسjjام  ext3 اختjjر Filesystem Type فjjي قسjjم  -2

root أو boot و اختر swap لعمل قسم swap. 
 
 . حدد حجم القسم الذي تود إنشاءهSize (MB) في قسم -3
 

بقة ستكون مستعدا إلآمال بعد انتهائك من عمل التقسيمات السا     
 .Nextعملية التنصيب بالضغط على 

 
  boot loaderستظهر لك الصورة التالية و التي تهتم بإنشاء 

 مjن قرصjك الصjلب سjواء آjان      Red Hatو هو المسjئول عjن إقjالع    
النظام الوحيد فjي جهjازك أو آنjت تريjد أن تحصjل علjى قائمjة أنظمjة                

   jjوآس و نظjjين لينjjار بjjغيل لالختيjjدء     التشjjد بjjدوز عنjjل وينjjر مثjjام آخ
 .تشغيل الجهاز
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  :Red Hatفي البداية لديك عدة خيارات إلقالع 

 
 السjjjتخدام واجهjjjة رسjjjومية للتخييjjjر بjjjين  GRUB خيjjjار -1

 .األنظمة عند تشغيل الجهاز
 
  و تستخدم للتخييjر بjين األنظمjة و لكjن دون     LILO خيار  -2

 .واجهة رسومية
 
إلقالع لينjوآس و فjي هjذه الحالjة           عدم استخدام أي برنامج      -3

 Redستضjطر إلنشjاء قjرص مjرن يحتjوي علjى ملفjات بjدء تشjغيل          
Hatبحيث تشغل لينوآس بواسطته . 

 
فjjي القسjjم الثjjاني مjjن الصjjورة أعjjاله لjjديك خيjjاران لتسjjجيل       

Boot Loader   ىjا علjإم master boot record (MBR)  ذاjو ه 
 األنظمة على الجهاز، يعني أن لينوآس هو من سيتحكم في التخيير بين

 أو NTو هjjذا هjjو الخيjjار المفضjjل إال إذا آنjjت تسjjتخدم نظjjام وينjjدوز  
OS/2  امجjjغل برنjjأو تش System Commander   ةjjذه الحالjjي هjjف 

 first sector of your root: سjيكون عليjك اختيjار الخيjار الثjاني     
partition ة وjjين األنظمjjر بjjة التخييjjوآس بعمليjjتحكم لينjjن يjjدا لjjو عن 
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ا سيقوم بذلك البرامج األخرى و التي سيكون عليك إعدادها للتعرف    إنم
 .على نظام لينوآس إلضافته الى قائمة أنظمة التشغيل

 
 Bootفjjي القسjjم األخيjjر مjjن الصjjورة أعjjاله تسjjتطيع آتابjjة  

label        ثjب، حيjي ترغjورة التjازك بالصjى جهjأي اسم  لكل نظام عل 
 . يل لالختيار بينهاستظهر هذه األسماء في قائمة أنظمة التشغ

 
 لتظهjر لjjك  Nextبعjد االنتهjاء مjjن هjذه الخطjjوة اضjغط علjjى     

الصورة التالية و التي تقترح عليك إن رغبjت أن تكتjب آلمjة مjرور و                
فjjي حjjال  (ذلjjك لمنjjع المتطفلjjين مjjن اسjjتخدام قائمjjة أنظمjjة التشjjغيل        

ممjjا يعنjjي عjjدم مقjjدرة أي أحjjد غيjjرك علjjى الjjدخول إلjjى أي ) وجودهjjا
 . فيها ويندوزنظام بما 

 
 

 
 

 Nextاآتjjب آلمjjة المjjرور إن شjjئت و مjjن ثjjم اضjjغط علjjى       
 .لتنتقل الى الصورة التالية إلعداد شبكتك إذا آنت متصال بشبكة
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أمjjا إذا لjjم تكjjن متصjjال بشjjبكة فسjjتظهر لjjك الصjjورة التاليjjة       
إلعjjداد الجjjدار النjjاري الjjذي يحميjjك مjjن المتطفلjjين و المختjjرقين عنjjد   

 .تاتصالك باإلنترن
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 لتحديjjد Custom  ثjjم اختjjر Mediumاختjjر مسjjتوى األمjjان 
 Mailالخjjدمات التjjي ال تjjود أن يقjjوم الجjjدار النjjاري بمنعهjjا مثjjل       

(SMTP)  ائل أوjjال الرسjjإلرس FTP   بكة وjjى الشjjات علjjادل الملفjjلتب 
 إذا آنjjت تسjjتخدم جهjjازك آمjjزود    WWW (HTTP)اإلنترنjjت أو 

ي منافذ إضافية تود فتحها و ذلك لمواقع اإلنترنت، آما تستطيع تحديد أ    
 .Other ports: بإضافتها في البند

 
 و سjjتظهر Nextبعjjد االنتهjjاء مjjن هjjذه الخطjjوة اضjjغط علjjى  

الصjjورة التاليjjة الختيjjار اللغjjات التjjي تjjود أن يjjدعمها النظjjام قjjراءة و    
 .آتابة

 
 
 

 و Nextبعjjد اختيjjار اللغjjات التjjي تjjود دعمهjjا اضjjغط علjjى        
 .ختيار المنطقة الزمنية التي تنتمي لهاستظهر هذه الصورة ال
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 لتظهر لك الصورة Nextحدد المنطقة الزمنية ثم اضغط على 
التاليjjة لتjjدخل آلمjjة المjjرور الخاصjjة بمjjدير النظjjام و يطلjjق عليjjه فjjي    

 .Root Passwordلينوآس 
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آمjjا تسjjتطيع إضjjافة حسjjابات ألآثjjر مjjن مسjjتخدم للنظjjام و        
 حيjjjث Addمjjjنهم بالضjjjغط علjjjى إدخjjjال آلمjjjة مjjjرور لكjjjل مسjjjتخدم 

 .ستظهر الصورة التالية إلدخال البيانات الالزمة فيها
 

 
 

 لتظهjjر Nextبعjjد إضjjافة الحسjjابات و إعjjدادها اضjjغط علjjى   
 .الصورة التالية الختيار مجموعات الحزم و البرامج التي تود تثبيتها
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 إذا رغبت بتثبيjت جميjع الحjزم      Everythingتستطيع اختيار   
 . جيجا بايت1.7ستحتاج الى مساحة ال تقل عن و لكنك 

 
 و سjتظهر  Nextبعد االنتهاء مjن اختيjار الحjزم اضjغط علjى            

الصورة التالية لتحدد فيها نوع بطاقة العرض لديك و غالبjا مjا يتعjرف         
 .عليها تلقائيا

 

 
 

 ستظهر لك رسالة تعلمك ببدء عمليjة      Nextعند ضغطك على    
    jوة األخيjي الخطjن      التثبيت و هذه هjدها عjع عنjك التراجjي بإمكانjرة الت

 CTRL+ALT+DEL و لعمjل ذلjك اضjغط علjى     Red Hatتثبيjت  
 لتظهjر الصjورة التاليjة و        Nextأما إذا رغبت بالمتابعة فاضjغط علjى         

 .التي تفيد ببدء عملية التثبيت
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بعjjد انتهjjاء هjjذه الخطjjوة سjjتظهر الصjjورة التاليjjة التjjي تقتjjرح   
غيل لينوآس باسjتخدام قjرص مjرن و         عليك إنشاء قرص إقالع لبدء تش     

 .هو اختياري
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 لتظهjjjر Nextبعjjjد االنتهjjjاء مjjjن هjjjذه الخطjjjوة اضjjjغط علjjjى  
 .الصورة التالية لتحدد فيها نوع الشاشة لديك

 

 
 

 و ستظهر لjك  Nextبعد االنتهاء من هذه الخطوة اضغط على       
 .الصورة التالية لتحدد عمق األلوان و دقة الصورة
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لخطjjوة نكjjون قjjد انتهينjjا مjjن إعjjداد و تثبيjjت   بعjjد انتهjjاء هjjذه ا 
Red Hat   ديك وjة لjو بعد إعادة التشغيل تستطيع االختيار بين األنظم 

 .الدخول الى لينوآس
 

 .تابعونا في الحلقات القادمة للتعرف على المزيد حول لينوآس
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التعرف على واجهة لينوآس عن : الحلقة الدراسية السادسة
 قرب

 
ذا الدرس موجها لمjن يسjتخدم لينjوآس للمjرة األولjى،             يعتبر ه 

حيjjث سjjأحاول أن أشjjjرح بالصjjور الخطjjوات األولjjjى للتعjjرف علjjjى      
لينوآس و اآتشاف واجهته الرسومية و آيفية التعامل معهjا، و سjيكون          

 و سjjتكون الصjjور GNOME و KDEالشjjرح علjjى آjjل مjjن واجهjjة 
 .Mandrake 8.2معتمدة على توزيعة 

 
  jjاء مjjد االنتهjjام    بعjjغيل النظjjوآس و تشjjة لينjjيب توزيعjjن تنص

 :ستظهر الصورة التالية للدخول الى النظام
 

 
 

سيظهر في هذه الصورة اسم المستخدم الذي أعددت لjه حسjابا            
عند تنصيب النظام، و آل ما عليك فعله هو أن تنقjر علjى االسjم و مjن      

 التي اخترتها عند التنصjيب، و مjن   Passwordثم تدخل آلمة المرور     
ثم عليjك أن تختjار الواجهjة التjي تjود اسjتخدامها مjن خjالل النقjر أمjام            

Session Typeآما في الصورة التالية : 
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 و KDEعليjjjjjjك االختيjjjjjjار بjjjjjjين الjjjjjjواجهتين الرسjjjjjjوميتين 
GNOME   ىjjر علjjم انقjjن ثjjو م Go!   يjjة التjjل الواجهjjيبدأ تحميjjو س 

 :يل  فستظهر الصورة التالية بعد التحمKDEاخترتها ، فإن اخترت 
 

 
 

 : فستظهر الصورة التاليةGNOMEأما إذا اخترت الواجهة 
 



 

917 

 
 

 :سنحاول فيما يلي التعرف على أيقونات سطح المكتب
 

 أيقونjjة مjjدير الملفjjات و عنjjد النقjjر عليهjjا تظهjjر       -1
 و علjى اليسjار وفقjا لjـ     GNOMEعلى اليمين وفقا لـ     (الصورة التالية   

KDE:( 
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 .ط الآتشاف محتوياته أيقونة القرص المضغو -2
 

 .أيقونة القرص المرن الآتشاف محتوياته -3
 

 . أيقونة الطباعة -4
 

 للوصjjول إلjjى  Mandrake أيقونjjة مرآjjز تحكjjم    -5
 :إعدادات النظام، و عند النقر عليها تظهر الصورة التالية

 

 
 

 أيقونjjjjة االنترنjjjjت للوصjjjjول الjjjjى االنترنjjjjت و    -6
 .إعداداته
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 .المهمالت أيقونة سلة  -7
 

 أيقونjjة إنهjjاء أو قتjjل البjjرامج التjjي ال تعمjjل آمjjا      -8
 .يرام

 

أيقونات لروابط في موقjع      -9
Mandrakeعلى االنترنت . 

 
سنحاول اآلن التعjرف علjى مكونjات شjريط المهjام و نبjدأ مjع             

 : آما في الصورة التاليةKDEشريط مهام 
 

 
 :و هو يحتوي على المكونات التالية

 

ند النقر عليها تظهر قائمة البرامج و هjي          و ع   -1
 . في ويندوزStartتعمل عمل ابدأ أو 

 

 .  إلظهار سطح المكتب و تصغير آافة النوافذ -2
 

(  عنjjد النقjjر عليهjjا تظهjjر نافjjذة لكتابjjة األوامjjر   -3
 ).سنشرح أوامر لينوآس بالتفصيل إن شاء اهللا في الحلقات القادمة

 



 

920 

 و الذي يهتم KDEز تحكم   و تستخدم لتشغيل مرآ     -4
 و يقدم تحكم آبير في شكل و مكونات الواجهة KDEبإعدادات واجهة 

 :و عند النقر عليها تظهر الصورة التالية
 

 
 

 . للوصول الى ملفات المساعدة -5
 

 . لتشغيل مدير الملفات -6
 

 .Konqueror لتشغيل متصفح اإلنترنت  -7
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 .كتروني  لتشغيل برنامج البريد االل -8
 

 .Kwrite لتشغيل محرر النصوص  -9
 

 و هjjjذا يسjjjتخدم للتبjjjديل   -10
بين أسطح المكتب، مما يعني أن بإمكانك أن تفتح في آjل سjطح مكتjب          
ما تود من بjرامج أو نوافjذ و تنتقjل بكjل سjهولة بjين هjذه األسjطح ممjا            

 .يساهم في عدم ازدحام سطح المكتب
 

نjjع اسjjتخدامها فjjي  و يسjjتخدم إلقفjjال الشاشjjة و م -11
 .غيابك

 

 .KDE و يستخدم للخروج من واجهة  -12
 

 أو حافظة  clipboard و يستخدم للوصول الى  -13
 .الذاآرة

 

 . الساعة لبيان الوقت -14
 

 .  عند النقر عليها ينكمش شريط المهام -15
 



 

922 

 آمjjا فjjي   GNOMEننتقjjل اآلن للتعjjرف علjjى شjjريط مهjjام     
 :الصورة التالية

 

 
 :يحتوي على المكونات التاليةو هو 

 

  و عنjjد النقjjر عليهjjا تظهjjر قائمjjة البjjرامج و    -1
 . في ويندوزStartهي تعمل عمل ابدأ أو 

 

 .GNOME  و يستخدم للخروج من واجهة  -2
 

 و يستخدم إلقفال الشاشة و منع اسjتخدامها فjي       -3
 .غيابك

 

 .  لتشغيل مدير الملفات -4
 

 .المساعدة للوصول الى ملفات  -5
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(   عند النقر عليها تظهر نافjذة لكتابjة األوامjر       -6
 ).سنشرح أوامر لينوآس بالتفصيل إن شاء اهللا في الحلقات القادمة

 

 GNOME   و تستخدم لتشjغيل مرآjز تحكjم           -7
 و يقدم تحكjم آبيjر فjي شjكل     GNOMEو الذي يهتم بإعدادات واجهة   

 :هر الصورة التاليةو مكونات الواجهة و عند النقر عليها تظ
 

 
 

 و هذا يسjتخدم للتبjديل بjين أسjطح المكتjب،              -8
مما يعني أن بإمكانك أن تفتح في آل سطح مكتب ما تود من بjرامج أو            
نوافذ و تنتقل بكل سهولة بين هذه األسطح مما يساهم فjي عjدم ازدحjام                

 .سطح المكتب
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 . الوقت و التاريخ -9
 

 .اللكتروني  لتشغيل برنامج البريد ا -10
 

 GNOME و KDEاآلن بعد أن تعرفنا على مكونات واجهة    
بقي أن نعرف آيفية الخروج من النظام و إغjالق الجهjاز و لعمjل ذلjك               

 : لتظهر لنا الصورة التاليةKDE  في ننقر على عالمة الخروج 
 

 
 

 Restore session when logging inإذا وضعت عالمة 
next timeي     فإنك تستطيع االحjا هjة آمjتفاظ بجميع برامجك المفتوح

و عند دخولك المرة المقبلة ستجد البرامج مفتوحة آما هي و ال تضطر    
 .الى إعادة تشغيلها من جديد

 و  فننقjjjر علjjjى عالمjjjة الخjjjروج  GNOMEأمjjjا فjjjي 
 .عندها ستظهر رسالة تأآيد
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 :بعد الخروج من أي من الواجهتين نعود الى الشاشة الرئيسية 
 

 
 

 . إليقاف تشغيل الجهازShutdownثم ننقر على و من 
 

و لكن تابعونا فالطريق مjازال  . بهذا نأتي الى نهاية هذا الدرس  
 .طويال مع رحلة اآتشاف لينوآس
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 آرت الصوت في لينكس إعداد: الحلقة الدراسية السابعة
 

 RichMan آتب هذه الحلقة األخ 
 

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 

  علjjjjjjjjjjjjjjjيكم ورحمjjjjjjjjjjjjjjjة اهللا وبرآاتjjjjjjjjjjjjjjjه  السjjjjjjjjjjjjjjjالم 
 

سنقوم فjي هjذا الjدرس بشjرح عمليjة تعريjف آjرت الصjوت فjي نظjام             
  Sound Configurationليjjjjjjjjjjjjjjjjjjنكس

 
  انظjjر الصjjورة .. Terminal مjjن الشjjريط السjjفلي نقjjوم باختيjjار   

 
 .والمحددة باللون األحمر Terminal اضغط على أيقونة الـ

 

 
 

 :Terminal عند ذلك تفتح هذه الـ
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 وذلك بكتابة األمر التالي root بد من الولوج للنظام آجذرال

su الـ بعدها سوف يطلب منك Password للجذر. 
 

 
 

 .Enter وبعدها نضغط sndconfig اآلن نكتب األمر التالي
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 سوف تفتح النافذة الخاصة بالتعريف وتطلب منك ضغط
Enter انظر الصورة..الصوت للتحديد والبحث اآللي لكرت. 

 
 

سوف يقوم النظام بالبحث عن آرت  Enter بعد ضغط
 :يكون شكل النافذة آالتالي أثناء ذلك... الصوت المثبت في جهازك 
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وعندما يجد النظام الكرت المثبت سوف يعرض لك هذه 
 . و مارآته النافذة والتي تحتوي على نوع الكرت

 

 
 

يدها اذا لم يحدد آليا آرت الصوت لديك سوف يطالبك بتحد
على أنواع مختلفة من الكروت  يدويا وذلك بعرض قائمة تحتوي
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  .المدعومة من قبل لينكس
 

 . التحديد اآللي بنجاح سوف يعرض لك نوع الكرت أما اذا تمت عملية
 
 

 : تتغير النافذة آالتالي... للمتابعة  Enter اآلن نقوم بالضغط على
 

 
 

 لعرض تسجيل و ذلك Enter تخبرك هذه النافذة الضغط على
  ....التعريف صوتي للتأآد من نتيجة

 
يعرف  بعد أن ينتهي التسجيل الصوتي تظهر لك هذه النافذة وذلك لكي

 ... النظام هل قمت بسماع التسجيل أم ال
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إذا آانت  Yes إذا سمعت التسجيل الصوتي قم بالضغط على
 على تم التعرف اآلن ... Enter ملونة باألصفر وذلك بالضغط على

 .آرت الصوت المثبت في جهازك بنجاح
 

  بالتوفيق للكل
 

 RichMan أخوآم 
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 :أوامر لينوآس: الحلقة الدراسية الثامنة
 أوامر أساسية: أوال

 
 

سjjوف نحjjاول فjjي هjjذه الحلقjjة التعjjرف علjjى بعjjض األوامjjر      
األساسjjية المسjjتخدمة فjjي نظjjام لينjjوآس، و يمكjjن تشjjبيه هjjذه األوامjjر   

تjjي تسjjتخدم فjjي الjjدوس فjjي بيئjjة وينjjدوز، و قjjد حرصjjت علjjى   بتلjjك ال
شjjرح هjjذه األوامjjر بjjالرغم مjjن إمكانيjjة تطبيقهjjا مjjن خjjالل الواجهjjة       
الرسومية ألن التعرف على هذه األوامر و إتقانهjا يسjاهم فjي تكjوين و                

 .إعداد مستخدمين محترفين لهذا النظام الجديد على آثير منا
 

لسابقة فإننjا نسjتطيع الوصjول       آما سبق أن ذآرنا في الحلقات ا      
 بالضغط على أيقونتjه     Terminalالى موجه األوامر من خالل تشغيل       

 .في شريط المهام
 

نسjتطيع اسjjتخدام الكثيjjر مjjن األوامjjر مjjع لينjjوآس، حيjjث تبjjدأ  
هjjذه األوامjjر باسjjم األمjjر و يمكjjن أن يتبjjع بخيjjارات أو متغيjjرات، مjjع  

ينjjjوآس ال يهjjjتم بعjjjدد  الفصjjjل بjjjين األوامjjjر بفjjjراغ واحjjjد أو أآثjjjر فل  
الفراغات بين األوامر، و لكن عليك التنبjه مjن حالjة األحjرف هjل هjي            

 و  USERADDصjjjjغيرة أو آبيjjjjرة ألن لينjjjjوآس يفjjjjرق بjjjjين     
useradd. 
 

من األوامر األولى التي علينا تعلمها هي تلك التي تساعدنا فjي    
 .تصفح نظام الملفات

 
 : يلينظام الملفات االفتراضي في لينوآس يبدو آما
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 rootو يطلق عليjه الجjذر أو   / حيث يرمز للمجلد الرئيسي ب    
 و usr و   home و   bootو يندرج تحتjه مجموعjة مjن المجلjدات مثjل             

 .يمكن أن يحتوي على غيرها
 

عندما تدخل الjى النظjام فإنjك بشjكل تلقjائي تكjون داخjل مجلjد                
 : آما في الصورة التاليةhomeيحمل اسمك و يكون داخل المجلد 

 

 
 

 فسيتم التعبير عjن موقعjك آمjا         Terminalأما من خالل نافذة     
 :يلي

 
[walid@localhost walid]$ 
 

 :و تشرح الصورة التالية هذا التعبير
 

 
 

 الى أن المستخدم الحالي ليس مديرا أما إذا تم          $و يشير الرمز    
 بينمjjا اسjjم المسjjتخدم   # فjjإن الرمjjز سjjيكون   rootالjjدخول آمjjدير أو  

 .rootه ب فسيعبر عن



 

934 

إذا آنjjت موجjjودا فjjي أي مجلjjد آjjان و تريjjد أن تعjjرف مكانjjك  
 print current و هjjو اختصjjار ل pwdفبإمكانjjك اسjjتخدام األمjjر  
working directory   ىjjjغط علjjjم تضjjjن ثjjjو م  Enter دهاjjjو عن 

ستحصل علjى المسjار الحjالي الjذي توجjد داخلjه، فjإذا قمjت بjذلك مjن                     
 :النتيجة التاليةداخل المجلد االفتراضي فستظهر لك 

 
/home/walid 
 

 .walidطبعا سيظهر اسمك بدال من 
 

إذا رغبت بمعرفة مساحة القرص الفارغة المتوفرة على نظjام          
 : و ستحصل على النتيجة التاليةdfملفاتك فاستخدم األمر 

 

 
  

 متبوعjا باسjم     cdللتغيير الى مجلد مjا تسjتطيع اسjتخدام األمjر            
 .حالي أو المسار الكامل ألي مجلدمجلد موجود داخل المجلد ال

 
  موجjود داخjل المجلjد        Islamفإذا افترضنا وجود مجلد اسjمه       

 :، فلكي ننتقل إليه نستخدم األمرwalidالحالي 
 

 cd walid 
 

 Palestineأمjjjا إذا رغبنjjjا باالنتقjjjال الjjjى مجلjjjد آخjjjر اسjjjمه    
 : فنستخدم األمر التاليusr داخل المجلد Jihadموجود داخل المجلد 

 
cd /usr/Jihad/Palestine 
 
 walid( تستطيع في أي وقت العودة الjى مجلjدك االفتراضjي      

 .  دون أي إضافةcdباستخدام األمر ) في مثالنا الحالي
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 فاسjتخدم  rootأما إذا رغبت فjي التوجjه الjى المجلjد الرئيسjي          
 :األمر

 
cd / 
 

أمjjا للعjjودة الjjى المجلjjد السjjابق الjjذي آنjjت تتصjjفحه فاسjjتخدم    
 :راألم

 
cd � 
 

 الى المجلjد  walidأما لالنتقال الى مجلد أعلى مثال من المجلد        
homeفاستخدم األمر : 

 
cd .. 
 

للتعرف على المستخدمين الموجودين حاليا في النظام تسjتطيع         
 و ستحصjjjل علjjjى أسjjjماء المسjjjتخدمين و وقjjjت whoاسjjjتخدام األمjjjر 

حصjل علjى     فست fingerولوجهم الjى النظjام، أمjا إذا اسjتخدمت األمjر             
معلومjjات إضjjافية مثjjل االسjjم الحقيقjjي لكjjل مسjjتخدم و موقjjع تواجjjده     
حاليا، فإذا رغبت بالمزيد من المعلومات مثل األوامر التjي يشjغلها آjل          

 .wمستخدم  فاستخدم األمر 
 

  آمjjا idللتعjjرف علjjى معلومjjات عjjن نفسjjك فاسjjتخدم األمjjر     
ن عنjjد تسjjتطيع تغييjjر معلوماتjjك التjjي تظهjjر لغيjjرك مjjن المسjjتخدمي      

 chfn، بأن تستخدم األمر fingerاستخدامهم لألمر 
 

 ، و إذا    dateتستطيع معرفة الوقت و التاريخ باسjتخدام األمjر          
 و إذا أحببjت    calرغبت بالحصول على تقjويم شjهري فاسjتخدم األمjر            

 متبوعjا   calالحصول على التقويم الشهري لعjام محjدد فاسjتخدم األمjر    
 :ل التاليبالعام المطلوب آما في المثا

 
cal 2002 
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للحصjjول علjjى قائمjjة بمحتويjjات مجلjjد مjjا تسjjتطيع اسjjتخدام       
، فjjإذا اسjjتخدمت هjjذا األمjjر دون أي   list و هjjو اختصjjار ل  lsاألمjjر 

إضافات فستحصل على محتويات المجلد الحالي الذي تعمjل عليjه، أمjا             
إذا رغبjjت بمعرفjjة محتويjjات مجلjjد معjjين فعليjjك تحديjjد مسjjاره آjjامال،  

 : فاستخدم األمر التاليPalestineمحتويات المجلد فلمعرفة 
 

ls /usr/Jihad/Palestine 
 

أما إذا رغبت بالحصول على معلومات تفصيلية عن محتويات   
 :  آما يليls �lالمجلد فاستخدم األمر

 
ls �l /usr/Jihad/Palestine 
 

أما إذا رغبت بالحصول على قائمة محتويات مصنفة فاسjتخدم     
 .f و ليس F انتبه أن الحرف هو  وls �Fاألمر 

 
لتمييjjز الملفjjات القابلjjة للتنفيjjذ عنjjد سjjرد محتويjjات أي مجلjjد       

 بنهايتjjه مjjثال ملjjف *سjjنجد أن الملjjف القابjjل للتشjjغيل قjjد ألحjjق الرمjjز  
 : ستجده بهذا الشكلYahoo Messengerتشغيل 

 
 ymessenger* 
 

           jد بمjي المجلjا إذا رغبت بالحصول على قائمة بجميع الملفات ف
 و عنjjدها سjjتظهر جميjjع ls �aفيهjjا الملفjjات المخفيjjة فاسjjتخدم األمjjر  

 :الملفات حتى المخفية و التي سيتميز اسمها بأنه يبدأ بنقطة آمثال 
 

.bashrc 
 

للحصjjjول علjjjى قائمjjjة محتويjjjات مرتبjjjة وفقjjjا لوقjjjت إنشjjjائها  
األقjjدم ( ، أمjjا لعكjjس الترتيjjب  ls �tاألحjjدث فاألقjjدم اسjjتخدم األمjjر   

 :استخدم األمر التاليف) فاألحدث
 

ls �tr 
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 ، فمjjثال للحصjjول lsتسjjتطيع دمjjج أآثjjر مjjن خيjjار مjjع األمjjر  
علjjى قائمjjة تفصjjيلية للمحتويjjات مرتبjjة زمنيjjا بشjjكل عكسjjي نسjjتخدم     

 :األمر آما يلي
 

ls �ltr 
 
أحيانا عند البحث عن ملف معjين أو مجموعjة مjن الملفjات قjد             

تي يحتويها بالضبط، فمثال ال تتذآر االسم المضبوط له أو المعلومات ال       
قد تبحث عjن ملjف أسjماء الصjحابة و لكنjك ال تسjتطيع أن تتjذآر اسjم              

، و مثjال آخjر أنjك    assahaba أو sa7aba أو sahabaالملف هل هو  
تود البحث عن جميع الملفjات التjي تحتjوي علjى معلومjات معينjة مثjل               

للتغلjjب علjjى مثjjل هjjذه المشjjاآل نسjjتخدم .  و هكjjذاMohammedاسjjم 
عض الرموز مع أوامر لينوآس لتسهل علينا الوصول الjى غايتنjا آمjا       ب

 :يلي
 
 عنjjjد اسjjjتخدامه فإنjjjه يرمjjjز ألي حjjjرف فمjjjثال     ? الرمjjjز -1

 أحjرف و لكjن   3لنفترض أننا نريد أن نبحث عن ملف اسمه مكون من      
 :نسينا الحرف األوسط فاستخدمنا األمر التالي

 
ls b?g 
 

 جميjع الملفjات المكونjة       فحصلنا على قائمة تحتوي على أسماء     
 بغjض النظjر عjن    g و تنتهjي بjالحرف   b أحرف و تبدأ بالحرف      3من  

 :الحرف األوسط، لهذا قد نحصل على قائمة بالملفات التالية مثال
 

bag  bug  big 
 

مثال آخر نود الحصول على قائمة بأسماء الملفات المكونة من          
 : أحرف، لهذا الغرض نستخدم األمر التالي5

 
ls ????? 
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 و هjjو يرمjjز ألي عjjدد مjjن األحjjرف أو الرمjjوز    * الرمjjز -2
 :التي تليه فمثال إن استخدمنا األمر التالي

 
ls mon* 
 

 monفسنحصل على قائمة بأسماء جميع الملفات التjي تبjدأ ب       
بغjjض النظjjر عjjن بjjاقي االسjjم آمثjjال قjjد نحصjjل علjjى قائمjjة بالملفjjات   

 :التالية
 

monday  month  money  
 

 و عنjjد اسjjتخدامهما يjjتم اعتمjjاد أي حjjرف أو     []سjjين  القو-3
رمjjjز مjjjن ضjjjمن األحjjjرف أو الرمjjjوز المحصjjjورة بينهمjjjا فمjjjثال إذا   

 :استخدمنا األمر التالي
 

ls [Ss]hare 
 

 :فسنحصل على قائمة بالملفات التالية
 

Share share 
 

 فسjيتم اعتمjاد أي      [a-f]أما إذا استخدمنا األقjواس بهjذا الشjكل          
 : فمثال عند استخدام األمر التاليf و aحرف بين 
 

Ls b[a-f]g 
 

 و  bفسنحصل على قائمjة بأسjماء جميjع الملفjات التjي تبjدأ ب                
 بينمjا الحjرف األوسjط قjد يكjون أي حjرف فjي المjدى بjين           gتنتهي ب   
 : آمثال قد نحصل على قائمة بالملفات التاليةf و aاألحرف 
 

bag beg  
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بjين القوسjين فهjذا يعنjي         آjأول رمjز      ^أما إذا استخدمنا الرمز     
أنjjه ينطبjjق علjjى أي حjjرف مjjا عjjدى األحjjرف التjjي تلjjي الرمjjز بjjين       

 :القوسين، آمثال إذا استخدمنا األمر التالي
 

ls b[^a,f]g 
 

 و bفسنحصل على قائمة بأسماء الملفات التي تبjدأ ب الحjرف      
 بينما الحرف األوسط سيكون أي حjرف مjا عjدى الحjرفين        gتنتهي ب   

a و fقد نحصل على قائمة بالملفات التالية و آمثال : 
 

big beg 
 

للبحjjث عjjن نjjص معjjين فjjي ملjjف معjjين أو فjjي مجموعjjة مjjن    
 global regular و هjjو اختصjjار ل grepالملفjjات نسjjتخدم األمjjر 
expression parse      اjوز آمjن الرمjة مjع مجموعjو هو قد يستخدم م 

 " ":يلي و التي يجب أن تكتب بين عالمتي 
 
هjjو يسjjتخدم للبحjjث عjjن األحjjرف أو الرمjjوز     و ^ الرمjjز -1

التي تليه إذا جاءت في بداية أي سطر في ملjف محjدد أو فjي مجموعjة                  
من الملفات، فمثال إذا رغبنا بالبحث في جميع الملفات داخل مجلjد عjن              

 على أن تكjون فjي بدايjة السjطر سjنكتب األمjر آمjا                 Muslimsالكلمة  
 :يلي

 
grep "^Muslims"  
 

يjjتم البحjjث فjjي جميjjع الملفjjات، أمjjا إذا رغبنjjا   فjjي هjjذا المثjjال  
 :بالبحث في ملف معين فعلينا آتابة اسم الملف آمثال

 
grep "^Muslims" ghutha.txt 

 
 فjjjي Muslimsو عنjjjدها سjjjتظهر األسjjjطر التjjjي تبjjjدأ بكلمjjjة 

 .ghutha.txtالملف 
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آما نستطيع البحث في نوع محدد من الملفات فمثال للبحث فjي     
 : فقط نستخدم األمر آما يليtxtع الملفات من النو

 
grep "^Muslims" *.txt 

 
 ^أمjjjjا إذا اسjjjjتخدمت األمjjjjر و لكjjjjن دون اسjjjjتخدام الرمjjjjز      

 فjي   Muslimsفستحصل على جميع األسطر التي تحتوي على الكلمة         
 .الملف المحدد أو في مجموعة الملفات

 
 و هjjو يسjjتخدم للبحjjث عjjن األحjjرف أو الرمjjوز    $ الرمjjز -2

إذا جjjjاءت فjjjي نهايjjjة أي سjjjطر فjjjي ملjjjف محjjjدد أو فjjjي  التjjjي تسjjjبقه 
مجموعة من الملفات، فمثال إذا رغبنا بالبحث في جميjع الملفjات داخjل              

 على أن تكون في نهاية السطر سنكتب األمر Meccaمجلد عن الكلمة  
 :آما يلي

 
grep 'Mecca$' 
 

 فإننا نسjتخدم  $ مع الرمز grepنالحظ أنه عند استخدام األمر    
 ." " المفردة و ليس ' 'عالمتي 

 
بهذا نأتي الjى نهايjة هjذه الحلقjة و نلتقjي قريبjا إن شjاء اهللا مjع             

 .المزيد من األوامر
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 :أوامر لينوآس: الحلقة الدراسية التاسعة
 أوامر إعادة التوجيه: ثانيا

 
 

تهتم أوامر إعادة التوجيه في لينوآس بتحويل محتوى ملف م<ا           
فم<ثال يق<وم    . أو نتيجة تطبيق أم<ر ال<ى مل<ف آخ<ر أو إدخ<ال ألم<ر جدي<د                 

 عن<<د اس<<تخدامه م<<ع   concatenation و ه<<و اختص<<ار ل<<ـ  catاألم<<ر 
توجيه محتوى ملف واحد أو أآث<ر م<ن مل<ف ال<ى مل<ف        بإعادة   <الرمز  

 :جديد و لننظر الى المثال التالي ليتضح المراد
 

 :عند استخدام األمر التالي
 

cat file1 file2 file3 
 

فسيتم عرض محتوى الملف<ات ال<ثالث بالترتي<ب عل<ى الشاش<ة،          
 :بينما إذا استخدمنا األمر بالشكل التالي

 
cat file1 file2 file3 > file4 
 

  file4فسيتم تحويل محتوى الملفات الثالث ال<ى المل<ف الجدي<د        
و للتأآد من ذلك من الممكن استخدام األمر التالي الذي يعرض محتوى      

  :file4الملف 
 

cat file4 
 

 :في المثال التالي سنقوم بإعادة توجيه ناتج أمر ما الى ملف
 

ls �F > listfile 
 

 و ه<<و قائم<<ة مص<<نفة  ls �Fحي<<ث س<<يتم إض<<افة ن<<اتج األم<<ر    
  listfileلمحتويات المجلد الحالي الى الملف 
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و نس<<تطيع باس<<تخدام األم<<ر الت<<الي إنش<<اء مل<<ف جدي<<د و م<<ن ث<<م  
 :الكتابة فيه و ذلك باستخدام تقنية إعادة التوجيه آما يلي

 
cat > newfile 
 

حيث سيقوم األمر السابق بتوجيه ضرباتك على لوحة المفاتيح        
 و تستطيع بعد تنفيذك لألم<ر الس<ابق أن         newfileجديد اسمه   الى ملف   

 و عن<<د  newfileتكت<<ب م<<ا ش<<ئت و س<<يتم تحوي<<اه تلقائي<<ا ال<<ى المل<<ف        
رغبت<<<ك ف<<<ي التوق<<<ف ع<<<ن الكتاب<<<ة ف<<<ي المل<<<ف تس<<<تطيع الض<<<غط عل<<<ى 

Ctrl+D و هكذا سيحفظ آل ما آتبته في الملف ،newfile 
 

 لع<<رض cat newfileو لتتأآ<<د م<<ن نجاح<<ك اس<<تخدم األم<<ر   
 .newfileمحتوى الملف الجديد 

 
 مع اسم ملف موج<ود      <و يجب التنويه أنه إذا استخدمنا الرمز        

مسبقا فسيتم إلغاء جميع محتوياته و الكتابة فوقها، أما إذا رغبنا بإضافة 
أي محتويات على ملف موجود مسبقا مع المحافظة على محتواه بحيث          

 المل<ف، فنس<تطيع اس<تخدام الرم<ز      يتم إضافة أي آتابة جديدة ال<ى نهاي<ة        
 : واحدة، فمثال عند استخدام األمر التالي < بدال من <<

 
cat file1 file2 file3 >> oldfile 
 

 ال<<ى file3 و file2 و file1س<<يتم إض<<افة محتوي<<ات الملف<<ات   
  oldfileنهاية الملف الموجود مسبقا 

 
 آم<<ا نس<<تطيع اس<<تخدام إع<<ادة توجي<<ه معك<<وس و ذل<<ك بتحوي<<ل    

 آم<ا  >محتوى ملف ما ليكون إدخ<ال ألم<ر م<ا و ذل<ك باس<تخدام الرم<ز                  
 :في المثال التالي

 
mail walid < letter 
 

 ال<<ى letterحي<<ث يق<<وم األم<<ر الس<<ابق بتوجي<<ه محت<<وى المل<<ف   
 .walid و الذي يقوم بإرسال الملف الى المستخدم mailاألمر 
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 و نس<<<تطيع آ<<<ذلك توجي<<<ه ن<<<اتج أم<<<ر م<<<ا آإدخ<<<ال ألم<<<ر آخ<<<ر   
 :آما في المثال التالي|  باستخدام الرمز 

 
cat tele1 tele2 tele3 | sort 
 

 و ال<ذي يق<وم    catحيث يقوم األمر الس<ابق بتوجي<ه ن<اتج األم<ر    
 و الت<ي تحت<وي عل<ى    tele1 ,tele2, tele3بع<رض محت<وى الملف<ات    

أسماء أشخاص و أرقام هواتفهم، ثم يتم توجيه هذا المحتوى الى األم<ر             
sort   و ال<ذي يق<<وم بترتي<<ب األس<<ماء أبج<ديا و عرض<<ها عل<<ى الشاش<<ة و 

بذلك سنحصل على قائمة مرتبة لألسماء األولى لألشخاص المذآورين         
في الملفات الثالث مع أرقام ه<واتفهم، فل<و افترض<نا أن محت<وى المل<ف                

tele1هو آما يلي : 
 

Mohammed Salim 165317 
Saed Ahmad 123243 
Khalid Ali 335216 
 

 : آما يليtele2و محتوى الملف 
 

Raed Jamal 116723 
Ali Omar 224389 
Kamal Othman 223312 
 

 : فمحتواه آما يليtele3أما الملف 
 

Badr Jasim 119876 
Ilyas Idrissi 367890 
Mamoun Ibrahim 187620 
 

بع<د تنفي<ذ األم<ر الم<ذآور أع<اله سنحص<ل عل<ى النتيج<ة التالي<<ة         
 :على الشاشة

 
Ali Omar 224389 
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Badr Jasim 119876 
Ilyas Idrissi 367890 
Kamal Othman 223312 
Khalid Ali 335216 
Mamoun Ibrahim 187620 
Mohammed Salim 165317 
Raed Jamal 116723 
Saed Ahmad 123243 
 

و هناك ميزة جيدة في أوامر لينوآس تسمح لك بتنفيذ أآثر م<ن    
ا بتنفي<ذ أم<ر م<ا و نح<ن نعل<م أن م<دة        أمر في نفس الوقت فمثال إذا رغبن<       

تنفيذ هذا األمر قد تطول فنستطيع أن ننفذ هذا األمر في الخلفي<ة و نق<وم       
نحن بتنفيذ أي أوامر أخرى ريثما ينتهي تنفي<ذ ذل<ك األم<ر، فعل<ى س<بيل           
المث<<ال نري<<د ترتي<<ب محت<<وى مل<<ف م<<ا أبج<<ديا و لك<<ن حج<<م المل<<ف آبي<<ر 

سيس<تغرق وقت<ا ط<ويال، له<ذا نس<تطيع        للغاية و بالت<الي فترتي<ب محت<واه         
 ف<ي نهاي<ة األم<ر     &توجيه تنفيذ هذا األمر الى الخلفية باس<تخدام الرم<ز           

 :آما يلي
 

sort file1 & 
 

و هكذا سيتم تنفيذ األمر في الخلفية و نستطيع حينها إدخال أي            
 .أوامر أخرى

 
إذا وضعت أآثر م<ن مل<ف ف<ي الخلفي<ة و رغب<ت ف<ي أي وق<ت                   

ألوام<<ر و العملي<<ات الت<<ي تعم<<ل ف<<ي الخلفي<<ة فتس<<تطيع    ب<<التعرف عل<<ى ا 
 و ال<ذي    e و الذي ي<أتي م<ع ع<دد م<ن الخي<ارات مث<ل                psاستخدام األمر   

 و الذي يع<رض قائم<ة آامل<ة للعملي<ات الت<ي            fيختار جميع العمليات، و     
 :تعمل في الخلفية و يكتب األمر آما يلي

 
ps �ef 
 

 :و إذا استخدمت األمر بالشكل التالي
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ps �ef | grep khalid 
 

 .khalidفسيتم عرض آافة العمليات التي يشغلها المستخدم  
 

م<<ن خ<<الل تنفي<<ذ األم<<ر تس<<تطيع التع<<رف عل<<ى آ<<ل عملي<<ة و        
المقدار ال<ذي تس<تهلكه م<ن ق<وة المع<الج، و عن<د الرغب<ة بقت<ل أو إيق<اف                     

 ال<ذي يظه<ر    id م<ع رق<م العملي<ة        killعملية ما تستطيع استخدام األم<ر       
 :قائمة آمثالفي ال

 
kill 1457 
 

 .1457األمر السابق سيوقف العملية ذات الرقم 
 

بهذا تنتهي حلقة الي<وم، و ابق<وا معن<ا للتع<رف عل<ى المزي<د م<ن         
 .أوامر لينوآس
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 :أوامر لينوآس: الحلقة الدراسية العاشرة
 .أوامر إدارة الملفات: ثالثا

 
 

 :سنتناول في هذا الدرس األوامر التالية
 
 أوامر إدارة الملفات و المجلدات من نسخ و نقل و حHذف و              -1

 و cp ، ln ، mv ، rm ، mkdir: إعادة تسHمية  و إنشHاء اختصHارات      
rmdir. 

 
 head   ، tail   ، more: حها أوامر عHرض الملفHات و تصHف        -2

 ،less ، file ، grep و wc. 
 
 

 متبوعا باسم الملف ثم الوجهHة  cpلنسخ ملف ما نستخدم األمر   
 :آما في المثال التالي

 
cp file1 dir 
 

 ، أمHا  dir الHى المجلHد   file1سيقوم األمر السابق بنسHخ الملHف     
 :إذا استخدمنا األمر السابق آما يلي

 
cp file1 file2 
 

 file2 و سيكون اسمها file1سنحصل على نسخة من الملف    ف
 .file2و ستكون في نفس المجلد الموجود فيه الملف األصلي 

 
 ، و علينHا  lnإلنشاء اختصار أو رابط لملف ما نسHتخدم األمHر          

في البداية أن نعرف أن هناك نوعين من االختصارات أو الHروابط فHي               
 :لينوآس 

 
 . رابط صلب-1
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 .زي رابط رم-2
 

أما الرابط الصHلب فيقHوم بإنشHاء اختصHار للملHف األصHلي فHي                
مكان آخر و يكون هذا االختصHار عبHارة عHن نسHخة طبHق األصHل مHن         

إذن ما الفرق بينه وبين أمر النسHخ       : الملف األصلي و قد يتساءل أحدنا       
السابق؟ و نجيب فنقول أن هذا االختصار يراقب آHل مHا يجHري للملHف          

ي تغيير يتم إجراؤه على الملف األصلي يتم تطبيقه         األصلي بحيث أن أ   
تلقائيا على االختصار الجديد و هHذا بطبيعHة الحHال ال يتHوفر مHن خHالل              

يمكن إنشاء هذا االختصار للملفات فقط و ال يصلح         . cpاستخدام األمر   
 .للمجلدات
 

 متبوعHا باسHم الملHف األصHلي ثHم الوجهHة             lnو يتم آتابة األمر     
 .الختصار فيهاالمراد إنشاء ا

 
أما الرابط الرمزي فهو عبHارة عHن مؤشHر غيHر مباشHر للملHف         
األصلي بحيث إذا قمHت بتشHغيل االختصHار سHيتم تلقائيHا تشHغيل الملHف                 
األصلي و هذا النوع من الروابط مشابه الختصارات الويندوز المألوفة  

 .و يمكن تطبيقه على الملفات و المجلدات على حد سواء
 

 :مر آما يليو يكتب هذا األ
 

ln �s dir1/file dir2/file 
 

 dir2/file الملHHHف المصHHHدر و يمثHHHل   dir1/fileحيHHHث يمثHHHل  
 :الوجهة آما في المثال التالي

 
ln �s /home/walid/Islam /dev/Khalid/Islam 
 

 فHHHHي المجلHHHHد  IslamحيHHHHث سHHHHيتم إنشHHHHاء اختصHHHHار للملHHHHف     
/dev/khalid 

 
 متبوعHHHا mv األمHHHرلنقHHHل الملفHHHات أو إعHHHادة تسHHHميتها نسHHHتخدم 

 بعمHل نسHخة     cpبالملف المصدر ثم الملف الوجهHة، فبينمHا يقHوم األمHر             
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 يقوم بنقل الملف األصHلي مHن مكانHه    mvمن الملف األصلي فإن األمر     
الى مكان آخر أما إذا استخدمناه لنقHل الملHف المصHدر الHى ملHف وجهHة            

 .صليموجود في نفس المجلد فالذي يحصل هو إعادة تسمية الملف األ
 

 walid مHن المجلHد   Jihadفإذا افترضHنا أننHا نريHد نقHل الملHف        
 نكتب األمر آمHا يلHي مHع افتHراض أننHا      Palestineالى المجلد الفرعي  

 :walidموجودون داخل المجلد 
 

mv Jihad Palestine 
 

 shahadaأما إذا رغبنا بإعادة تسمية الملHف السHابق الHى اسHم              
 :فنكتب األمر آما يلي

 
mv Jihad shahada 
 

 فHإذا  shahadaأي أن األمر يبحث أوال عن مجلد فرعي باسHم      
 .لم يجد فإنه يدرك أن المطلوب هو إعادة تسمية الملف األصلي

 
آما تستطيع نقHل الملHف و إعHادة تسHميته فHي آن واحHد آمHا فHي          

 :المثال التالي
 

mv Jihad Palestine/shahada 
 

 ثHم سHHيعاد  Palestine الHى المجلHد   JihadحيHث سHينقل الملHف    
 .shahadaتسميته الى 

 
 و لحذفHHه نسHHتخدم mkdirإلنشHHاء مجلHHد فرعHHي نسHHتخدم األمHHر 

 rmdirاألمر 
 

 walid داخHل المجلHد   Muslimفمثال إلنشاء مجلد جديد باسHم       
 :و نفترض أننا موجودون هناك حاليا نكتب األمر آما يلي

 
mkdir Muslim 
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 :يلحذف المجلد السابق نكتب األمر التال

 
rmdir Muslim 
 

 يحHHذف فقHHط المجلHHدات الفارغHHة، أمHHا إذا   rmdirو لكHHن األمHHر 
آان المجلد يحتوي على ملفات أو مجلدات فرعية فيجب حHذفها أوال إذا    

 .أردنا استخدام األمر السابق
 

 متبوعHHا باسHHم الملHHف، و إذا rmلحHذف الملفHHات نسHHتخدم األمHر   
        Hال         رغبنا بحذف أآثر من ملف نكتب أسماء الملفHي المثHا فHا آمHات تباع

 :التالي
 

rm file1 file2 file3 
 

 .file3 و file2 و file1حيث سيتم حذف الملفات 
 

يجHHHب أن ننتبHHHه أنHHHه ال يمكHHHن حHHHذف ملHHHف مHHHا إذا آHHHان لديHHHه      
اختصارات أو روابط في مكان مHا و ال بHد مHن حHذف اختصHاراته أوال                
قبل محاولة حذفه و يمكن معرفة عدد اختصارات آل ملف في مجلد ما    

 الHHذي سHHبق التطHHرق إليHHه، آمHHا فHHي    ls �lمHHن خHHالل اسHHتخدام األمHHر   
 :الصورة التالية

 

 
 

عمود المظلل عدد االختصHارات لكHل ملHف، حيHث           حيث يبين ال  
 ليس لHه أي اختصHار لهHذا يحمHل الHرقم             departmentsيبدو أن الملف    

 و 2 فلHHه اختصHHار واحHHد و لهHHذا يحمHHل الHHرقم actions، بينمHا الملHHف  1
 .هكذا
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 و rm �rأما لحذف جميع الملفات في مجلد مHا نسHتخدم األمHر    
لد ما و آافة محتوياته آما في يمكن استخدام هذا األمر القوي لحذف مج

 :المثال التالي
 

rm �r Muslim 
 

 و آافHة ملفاتHه و    Muslimسيقوم األمHر التHالي بحHذف المجلHد          
مجلداته الفرعية، لهذا البد من الحذر عنHد اسHتخدام هHذا األمHر حيHث ال                
يمكHHHن التراجHHHع عنHHHه و لHHHيس هنHHHاك أي خيHHHار السHHHترجاع مHHHا حذفتHHHه     

 .بواسطته
 

عرف علHHHى أي أمHHHر مHHHن أوامHHHر لينHHHوآس و عنHHHد رغبتHHHك بHHHالت
 متبوعHHا باسHHم  manالخيHHارات المصHHاحبة لHHه تسHHتطيع اسHHتخدام األمHHر    
 :األمر الذي تود التعرف عليه، آما في المثال التالي

 
man ln 
 

 و خياراتHHه المختلفHHة ، و لكHHن lnحيHHث سHHيعرض شHHرح لألمHHر 
ة لتسHHتفيد مHHن هHHذه الخاصHHية عليHHك أن تختHHار تنصHHيب وثHHائق المسHHاعد    

Manualsعند إعداد لينوآس . 
 

أحيانا عند استعراض محتويات ملف مHا يكHون المحتHوى أآبHر            
مما يتسع في شاشة واحدة لعرضه لهذا البد من استخدام أوامHر خاصHة              
السHHتعراض الملHHف صHHفحة فصHHفحة أو أقHHل، مHHن أمثلHHة هHHذه األوامHHر       

more  و less      رHة إال أن األمHنفس المهمHان بHا يقومHو هم less مHح  يس
بتصفح محتويات الملف الى األمام و الHى الخلHف بينمHا ال يسHمح األمHر             

moreسوى بالتصفح لألمام . 
 

 : نكتب األمر آما يليJihadفمثال لعرض محتويات الملف 
 

less Jihad 
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و سHHيتم عHHرض الصHHفحة األولHHى مHHن الملHHف و لالنتقHHال إلHHى       
حHHة  علHHى لوSpacebarالصHHفحة التاليHHة نضHHغط علHHى شHHريط المسHHافة   

 علHى لوحHة     Bالمفاتيح، و للعودة للصفحة السHابقة نضHغط علHى حHرف             
 علHHى لوحHHة  QالمفHHاتيح، و للخHHروج مHHن تصHHفح الملHHف نضHHغط علHHى     

 .المفاتيح
 

آمHHا تسHHتطيع تصHHفح عHHدد معHHHين مHHن األسHHطر فHHي ملHHف مHHHا         
 بعHHHرض headباسHHHتخدام مجموعHHHة مHHHن األوامHHHر، فمHHHثال يقHHHوم األمHHHر 

 :يكتب آما يلياألسطر العشر األولى من الملف و 
 

head Jihad 
 
 سHطر   25أما إذا رغبنا بعHرض عHدد معHين مHن األسHطر مHثال                

 :نكتب األمر آما يلي
 

head -25 Jihad 
 

 أسطر من الملف باستخدام األمHر       10آما نستطيع عرض آخر     
tailآما يلي : 

 
tail Jihad 
 
 سHطر   20أما إذا رغبنا بعHرض عHدد معHين مHن األسHطر مHثال                

 : نكتب األمر آما يليمن نهاية الملف
 

tail -20 Jihad 
 

قد ترغب بHالتعرف علHى نوعيHة الملHف قبHل فتحHه لتعHرف هHل            
هو ملف نصي أو ملف تشغيلي أو غير ذلك، نستخدم لهذه الغاية األمHر             

fileآما يلي : 
 

file Jihad 
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 :و سيتم عندها عرض نوع الملف آما يلي
 

Jihad: English text 
 

 أنHHواع جميHHع الملفHHات فHHي المجلHHد   آمHHا تسHHتطيع التعHHرف علHHى  
 :الحالي باستخدام األمر

 
file * 
 

للبحث عن آلمة ما أو مجموعة من الكلمات داخHل ملHف معHين       
 shahada ، فHإذا رغبنHا مHثال بالبحHث عHن الكلمHة       grepنستخدم األمر  

 :آما يلي نكتب األمرJihadفي الملف 
 

grep shahada Jihad 
 

  HHHطر التHHHع األسHHHرض جميHHHيتم عHHHة  و سHHHى الكلمHHHوي علHHHي تحت
shahadaفي الملف  Jihad . 
 

 يفHHHرق بHHHين األحHHHرف الكبيHHHرة و grepعلينHHHا التنبHHHه أن األمHHHر 
الصHHغيرة لهHHذا فHHاألمر السHHابق لHHن يعHHرض األسHHطر التHHي تحتHHوي علHHى   

، أما إذا رغبنا أن يتجاهHل هHذا األمHر حالHة األحHرف               Shahadaالكلمة  
 : آما يلي �iفنضيف له 
 

grep �i shahada Jihad 
 

تستطيع التعرف على المزيد حول ملفاتك مثل عHدد األسHطر و           
 : آما يليwcعدد الكلمات و عدد األحرف في ملف ما باستخدام األمر 

 
 نكتب Jihad  في الملف   Lines للتعرف على عدد األسطر    -1

 :األمر آما يلي
 

wc �l Jihad 
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 Jihad فHHHي الملHHHف words للتعHHHرف علHHHى عHHHدد الكلمHHHات -2
 :ألمر آما يلينكتب ا

 
wc �w Jihad 
 

 فHHHي الملHHHف  characters للتعHHHرف علHHHى عHHHدد األحHHHرف    -3
Jihadنكتب األمر آما يلي : 

 
wc �c Jihad 
 

بهذا نكون قHد انتهينHا مHن درس اليHوم و مHا زلنHا مسHتمرين فHي               
 .رحلة اآتشاف لينوآس

 
 



 

 ٩٥٤

 . عن قربShellالتعرف على : الحلقة الدراسية الحادية عشر
 )حلقة متقدمة(

 
 :سنتناول في هذا الدرس إن شاء اهللا البنود التالية

 
 المستخدمة في   Shellsسرد لخصائص األصداف     -١

 .نظام لينوآس
وين      -٢ ات التك ل ملف ة عم رح لطريق ش

Configuration files. 
 

 
دفة   ف الص ن تعري ا البShellيمك ذي  بأنه امج ال رن

ل         يتلقى األوامر التي يدخلها المستخدم قبل القيام بتنفيذها من قب
ر                Kernelاللب   ل تعتب  ، إذا فالصدفة ليست جزءا من اللب ب

 .الواجهة االبتدائية التي تفصل المستخدم عن اللب
 

هناك العديد من األصداف التي من الممكن استخدامها         
 :مع لينوآس، و فيما يلي سرد ألشهرها

 
١-  Bourne shell (sh). 
 
٢- C shell (csh). 
 
٣- Korn shell (ksh). 
 
٤- Bourne Again shell (bash). 
 

 Steve بواسطة  Bourne shell (/bin/sh)آتبت  
Bourne   ذه ن ه ة م ع األصداف الحديث تيالد جمي م اس د ت  و ق

تجد هذه الصدفة في جميع أنظمة يونكس، و على . الصدفة األم
ن أن  رغم م ل    ال ائص مث ن الخص ر م ى الكثي وي عل ا ال تحت ه

ة      ر لغ ا تعتب ة إال أنه  scripting languageاألصداف الحديث
 .مشهورة



 

 ٩٥٥

ا  طة   C shell (/bin/csh)أم ت بواس د آتب  فق
William Joy       ة البرمجة لوبها لغ ي أس به ف ، و C و هي تش

ة  تخدامها آلغ بة الس ل مناس ا أق  scripting languageلكنه
 .رها من األصدافبالمقارنة مع غي

 
ة ف : مالحظ ن تعري ن  scriptيمك ل م ا تسلس  بأنه

ر  دفعي  shellأوام نمط ال ي ال غيلها ف تم تش ي ي  batch و الت
mode  بيه دفعي   shell script و يمكن تش الملف ال  batch ب

fileفي الدوس  . 
 

ا   ع وظائف   Korn shell (/bin/ksh)أم  فهي تجم
ع صد Cصدفة  ق م ى التواف ة عل ع المحافظ  Bourneفة  م
shellو هي صدفة مشهورة في أنظمة يونكس ، . 

 
ا صدفة     Bourne Again shell (/bin/bash)أم

وآس و             ة لين فهي من الصدفات المشهورة و المنتشرة في أنظم
 و csh و تحتوي على أفضل ما في آل من shهي متوافقة مع 

ksh. 
 

ي صدفة  ر ف ه األوام الرمز Cموج ي ب ا %  ينته بينم
 .$قي األصداف الرمز تستخدم با
 

ى      وآس إل ونكس و لين ي ي ر ف يم األوام ن تقس يمك
 :نوعين

 
 . أوامر داخلية بالنسبة للصدفة-١
 
 . أوامر خارجية بالنسبة للصدفة-٢
 

ط      ؤثر فق دفة و ت وع الص ددة بن ة مح ر الداخلي األوام
 .cdعلى الصدفة المستخدمة، و مثال عليها األمر 

 



 

 ٩٥٦

ا     ي عب ة فه ر الخارجي ا األوام تم   أم ات ي ن ملف رة ع
ذه           وم بالبحث عن ه تحميلها و تنفيذها بواسطة الصدفة التي تق
دير              دادها بواسطة م تم إع ي ي الملفات في المجلدات الشائعة الت

 :النظام و يضيفها في الملفات التالية
 
١- /etc/profile 
 
٢- /etc/csh.cshrc 
 
٣- .profile 
 
٤- .cshrc 
 

 :أما مجلدات لينوآس الشائعة فهي
 
١- /usr/local/bin 
 
٢- /usr/bin 
 
٣- /bin 
 
٤- /usr/bin/x11 
 
٥- /usr/games 
 

تم  تخدم ي د خصوصي للمس ل مجل يس آ ه ل و حيث أن
ة      د الرغب ه عن ائعة فإن دات الش ي المجل ث ف ي البح واؤه ف احت
ة األمر                  د الحالي فعليك آتاب ي المجل بتنفيذ أمر أو برنامج ما ف

 :آما يلي
 

./command 
 

 . باألمر المراد تشغيلهcommandدال مع استب



 

 ٩٥٧

ر        ب األم تخدمها اآت ي تس دفة الت ى الص رف عل للتع
 :التالي

 
Echo $SHELL 
 
 :و ستحصل على نتيجة شبيهة بما يلي

 
/bin/bash 
 

دفة     ى الص رب عل ن ق رف ع د  bashلنتع ي تع  و الت
 .األآثر شهرة و استخداما في أنظمة لينوآس

 
 : بالمميزات التاليةbashتتمتع 

 
١- job control تخدم زة للمس ذه المي مح ه   و تس

الي       ت، و بالت س الوق ي نف ذها ف تم تنفي ات ي دة عملي إدارة ع ب
ا      يستطيع المستخدم إيقاف ما يشاء من العمليات و استئنافها فيم

 .بعد
 
م -٢ أوامر مختصرة و ت ة ب ر الطويل  اختصار األوام

 : آما في المثال التاليaliasذلك باستخدام األمر 
 

Alias d='ls-lF'  
 
الحرف  ls-lFيقوم األمر السابق باختصار األمر          d ب

ا الحرف             رة تكتب فيه ى       dو هكذا آل م  Enter و تضغط عل
ر   ذ األم يتم تنفي ن  ls-lFس دد م افة أي ع تطيع إض  ، تس

ي الملف             اء ف ي تش  لتكون   bashrc.االختصارات لألوامر الت
 .متوفرة آل مرة تشغل فيها لينوآس

 
ا-٣ ذا  اإلآم ات و ه ماء الملف ر و أس ائي لألوام ل التلق

راد و              يسمح لك بكتابة أول حروف من األمر أو اسم الملف الم
ا  Tabمن ثم اضغط على      و سيحاول لينوآس إآماله تلقائيا، أم



 

 ٩٥٨

نفس                 دأ ب دة أوامر تب اك ع ا و لكن هن ال أمر م إذا رغبت بإآم
ال آتبت  بيل المث ى س ر mkالحروف عل ال األم  و أردت إآم

األوامر        Tabعليك الضغط مرتين على     ف ة ب ى قائم  لتحصل عل
 .mkو أسماء الملفات التي تبدأ بالحرفين 

 
 . توفير واجهة لتحرير األوامر-٤
 
ادة       -٥ ن إع دال م ابقة ب ر الس ر األوام ة تحري  إمكاني

ي               ين األوامر الت ل ب ابق و التنق آتابتها، و الستدعاء أي أمر س
السهم العلوي أو السفلي إلى     سبق آتابتها تستطيع الضغط على      

ى                م تضغط عل وب ث ى األمر المطل ظ  . Enterأن تصل إل تحف
bashآخر خمسين أمرا سبق آتابتها . 

 
تخدام   -٦ ذي يسمح   Ctrl+T  تحرير األوامر باس و ال

ا               الرمز تحت المؤشر آم باستبدال الرمز على يسار المؤشر ب
 :في المثال التالي

 
ة         أردت تصحيحها   و mroeلنفترض أنك آتبت الكلم

ى الحرف          moreإلى    و تضغط  o فيكفي أن تضع المؤشر عل
 . و سيتم تصحيح الكلمةCTRL+Tعلى 

 
ن -٧ ة م وز الختصار مجموع تخدام الرم ة اس  إمكاني

 .أسماء الملفات
 

وآس                ي لين ا ف ي تعمل عليه ة الت تحكم بالبيئ تستطيع ال
وين   ات التك تخدام ملف رف configuration filesباس  و تع

ات أيض ات   run control (rr)ا بملف ا الملف مى أيض  و تس
 (.). و ذلك ألنها تبدأ دوما بالنقطة dot filesالنقطية 

 
ا  bashعندما يتم استدعاء     عند الولوج إلى النظام فإنه

 :تقوم بقراءة نوعين من ملفات التكوين
 



 

 ٩٥٩

١- system-wide configuration files  و من ،
 .etc/bashrc/ و etc/profile/: أمثلتها 

 
٢- user-defined initialization files  و يمكن 

 .home directoryأن تجدها في المجلد الرئيسي للمستخدم 
 

ا   ي طبيعته ة ف وع األول عام ات الن ر ملف ا تعتب و بينم
يالت   ائص و التفض س الخص اني تعك وع الث ات الن إن ملف ف

 .الشخصية للمستخدم
 

إن  ذا ف ذbashو هك وم أوال بتنفي ي  تق ر ف  األوام
/etc/profile                د ي المجل ة ف ات التالي  و من ثم تبحث عن الملف

 :الرئيسي للمستخدم
 
١- ~/.bash_profile 
 
٢- ~/.bash_login 
 
٣- ~/.profile 
 

ن       ده م ف تج ي أول مل ط ف ر فق ذ األوام وم بتنفي و تق
 .الملفات السابقة بالترتيب دون إآمال باقي الملفات

 
ع       و بهذا نكون قد انتهينا      من درس اليوم و إلى اللقاء م

 .الدرس المقبل
 



 

 960

 .أرشفة و ضغط الملفات: الحلقة الدراسية الثانية عشر
 
 

داتك      ك و مجل ن ملفات ة م خ احتياطي ظ نس ا حف م دوم ن المه م
د        ك توجد العدي المهمة خوفا من ضياعها أو تعرضها للتلف، و لعمل ذل

 .tarمن الطرق و أشهرها استخدام األداة 
 

 : مع عدد من الخياراتtarيأتي األمر 
 
1- cنشاء أرشيف جديد و يستخدم إل. 
 
2- xو يستخدم الستخراج الملفات من ملف األرشيف . 
 
3- rو يستخدم إلضافة ملفات إلى أرشيف . 
 
4- tو يستخدم لسرد أسماء الملفات في أرشيف . 
 
5- d ع ي األرشيف م ودة ف ات الموج ة الملف تخدم لمقارن  و يس

 .الملفات في مجلد ما
 
6- u  ات بن ديث الملف ي تح تخدم ف ك    و يس ن تل دث م خة أح س

 .الموجودة في األرشيف
 
7- vو يستخدم لعرض أسماء الملفات أثناء أرشفتها . 
 
8- k              ي ات الموجودة ف وق الملف  و يستخدم لمنعك من الكتابة ف
 .األرشيف
 
9- fو يستخدم لتسمية ملف األرشيف . 
 

د           ود أرشفة المجل د أن  home/ahmad/لنفترض أنك ت  و تري
يف    م األرش ون اس د    ahmad.tarيك ي المجل ه ف د أن تحفظ  و تري

/var/tmpلعمل ذلك عليك آتابة األمر التالي ، : 
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tar cvf  /var/tmp/ahmad.tar  /home/ahmad 

 
 :إذا رغبت بمعرفة محتوى أرشيف ما اآتب األمر آما يلي

 
tar tvf /var/tmp/ahmad.tar 
 
ي       ي ف ا يل ر آم ب األم يف اآت ن األرش ات م تخراج الملف الس

 :لد الذي يحتوي على ملف األرشيفالمج
 

tar xvf ahmad.tar 
 

د    تخراج المجل يتم اس ذا س ن   ahmadو هك ه م ا يحتوي ع م  م
ف   ه مل د في ذي يوج د ال ي نفس المجل تجده ف ن األرشيف و س ات م ملف

 .األرشيف
 

ذه                 ي ه د آخر ، ف ي مجل ات ف ود استخراج الملف لنفترض أنك ت
تخر   ود اس ذي ت د ال ى المجل ه إل ة توج ب  الحال ه و اآت ات داخل اج الملف

 :األمر التالي
 

tar xvf /var/tmp/ahmad.tar 
 

 .و هكذا سيتم استخراج الملفات في المجلد الذي انتقلت إليه
 

ال الملف              آما تستطيع استخراج ملف معين من األرشيف آمث
may.txtبكتابة األمر آما يلي : 
 

tar xvf ahamd.tar may.txt 
 

 .لف المحدد فقطو هكذا سيتم استخراج الم
 

ة األداة    ن مرون الرغم م ض   tarب ا بع هرتها إال أن له  و ش
العيوب مثل عدم إمكانية تقسيم ملف األرشيف ، مما يعني إذا آان حجم 
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ك ال        رن ألن رص م ى ق ه إل ن نقل تمكن م ن ت را ل يف آبي ف األرش مل
 .تستطيع تقسيمه على أآثر من قرص

 
جزء من القرص      و من العيوب األخرى هو أنه في حالة تلف          

يف   ى األرش وي عل ذي يحت ه  (bad sector)ال يف بأآمل إن األرش  ف
 .سيتعرض للتلف و لن تتمكن من إنقاذ أي من الملفات التي يحتويها

 
ات      ا ملف ا فيه ات بم غط الملف تطيع ض تخدام األداة tarتس  باس

gzipو التي تعد أداة ممتازة و سريعة ، . 
 

م  ات ث ذه األداة بضغط الملف وم ه د تق ة الملف األصلي بع إزال
 .ضغطه

 
 : نستخدم األمر التاليahmad.tarلضغط الملف 

 
gzip ahmad.tar 
 

و     غوط ه د مض ف جدي ى مل ل عل  ahmad.tar.gzو سنحص
 . قد تم إزالتهahmad.tarبينما نالحظ أن الملف 

 
 gunzipالستخراج الملفات من ملف مضغوط نستخدم األداة          

 :آما يلي
 

gunzip ahmad.tar.gz 
 

ل   cpioهناك أداة أخرى تستخدم لألرشفة و هي           ا أق  ، و لكنه
 و هي تختلف عنها بأنها تستطيع أرشفة tar شهرة و استخداما من أداة 

ل      ات مث ط من الملف ات    أنواع محددة فق ام و ملف ات النظ  devicesملف
files  ات تخراج الملف ى اس درتها عل ل ق دة مث ا جي ع بمزاي ، و هي تتمت

ن األ ليمة م ه   الس ذي يحتوي رص ال ن الق زء م ذي تعرض ج يف ال رش
 .للتلف
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ع األداة          ا  cpioهناك عدد من الخيارات يمكن استخدامها م  آم
 :يلي

 
1- -oو يستخدم إلنشاء أرشيف جديد . 
 
2- -iو يستخدم الستخراج الملفات من األرشيف . 
 
3- -vو يستخدم لعرض أسماء الملفات التي يتم أرشفتها . 
 
4- -cتخد ات   و يس ة معلوم يغة  headerم لكتاب ف بص  للمل
ASCIIو هذا مفيد عند تبادل الملفات مع الغير . 

 
5- -d        ات من ي استخراج الملف ة ف  يستخدم لإلشارة الى الرغب

 .األرشيف إلى مجلد ما
 

لنفترض أنك تود أرشفة الملفات الموجودة في المجلد الحالي و         
رن     رص الم ى الق ا إل تخدم (نقله رك    للdev/fd0/يس ى مح ة عل دالل

 :، لعمل ذلك نكتب األمر التالي) األقراص المرنة
 

ls | cpio –ocv > /dev/fd0 
 

ى   رن إل ى قرص م د عل ن أرشيف يوج ات م تخراج الملف الس
ه و                       ات إلي ود استخراج الملف ذي ت د ال ى المجل ال إل م باالنتق مجلد ما ، ق

 :اآتب األمر التالي
 

cpio –icdv < /dev/fd0 
 

درتها  afio تسمى cpioطورة شبيهة بـ  هناك أداة م    و تتميز بق
 .على الضغط باإلضافة لألرشفة

 
ة اآتشاف                ي رحل تمرين ف ا مس ا زلن بهذا تنتهي حلقة اليوم و م

 .لينوآس
 



 

 964

صالحيات استخدام : الحلقة الدراسية الثالثة عشر
 .الملفات و المجلدات

 
 

ادة               ا ، و ع ى مجموعة م ك ينتمي إل وآس مال  لكل ملف في لين
 . يكون مالك الملف هو الشخص الذي أنشأه

 
أة      افتراضيا آل مستخدم ينتمي لمجموعة ، و آل الملفات المنش

 .بواسطة ذلك المستخدم توضع تلقائيا في مجموعته
 

ن        تخدمين ممك وآس للمس ي لين الحيات ف الث ص اك ث هن
 :تخصيصها للملفات

 
1- readقراءة . 
 
2- writeآتابة . 
 
3- executeتنفيذ . 
 

 .صالحية القراءة تسمح للمستخدم بقراءة محتويات الملف
 

ى       رات عل ل تغيي تخدم بعم مح للمس ة فتس الحية الكتاب ا ص أم
 .الملف و حتى حذفه

 
ان   غيل الملف إذا آ تخدم بتش ذ فتسمح للمس ا صالحية التنفي أم
عبارة عن برنامج، أما إذا آان ملفا نصيا فإن صالحية التنفيذ لن تعمل          

 .معه
 

ن تخ ع      يمك ن م دات و لك الحيات للمجل س الص يص نف ص
ات  رد محتوي تخدم بس راءة تسمح للمس ا، فصالحية الق اختالف معانيه
ى        ات إل افة ملف تخدم بإض مح للمس ة تس الحية الكتاب ا ص د، بينم المجل
رد       تخدم بس ذ للمس الحية التنفي مح ص ا تس ه، بينم ذفها من د أو ح المجل

 .المعلومات المرتبطة بالملفات في المجلد
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ك بعض   وآس يعطي ام لين إن نظ دا ف ا أو مجل دما تنشئ ملف عن
ك تحصل    ا فإن دما تنشئ ملف ثال عن كل افتراضي ، فم الصالحيات بش
اقي المستخدمين           ا ب ف، أم ذلك المل ة ل راءة و الكتاب ى صالحيات الق عل

 .فسيحصلون على صالحية القراءة فقط لذلك الملف
 

ن مجموع    واع م ة أن الحيات لثالث اء الص تم إعط ات ي
 :المستخدمين آما يلي

 
1- owner) ك ف أو     ) المال ك المل ذي يمل تخدم ال و المس و ه

 .المجلد
 
2- group) م تخصيصها           ) مجموعة ي ت و هي المجموعة الت

 .للملف أو المجلد
 
3- other) ام و  ) آخر ي النظ تخدمين ف ل المس ا آ ي له و ينتم

 .لكنهم ال يملكون الملف و ليسوا أعضاء في المجموعة
 

 levels المجموعات الثالث تعرف بمستويات الصالحية  هذه
of permission. 

 
ي نفس        ون ف  يسمح مستوى المجموعة للمستخدمين الذين يعمل

 .المجال بالوصول إلى نفس الملفات و استخدامها
 

يستطيع المستخدمون االنضمام إلى أآثر من مجموعة في نفس 
ر المجموعة            المرتبطة بملف أو      الوقت، آما تستطيع في أي وقت تغيي

 .مجلد معين
 

ى الملف     أه المستخدم    meetingلننظر إل ذي أنش .  Khalid ال
ر   تخدم األم نالحظ   ls –lسنس ات و س ن الملف ات ع رد معلوم  لس

 :meetingالمعلومات التالية المرتبطة بالملف 
 

-rw-rw-r--  1 khalid friend  114 Aug 5 11:12 meeting 
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ل  تخدkhalidيمث م المس ل  اس ا يمث م friendم بينم  اس
 .المجموعة التي ينتمي إليها

 
 :ما يهمنا اآلن معلومات الصالحية التي تظهر في البداية

 
 -rw-rw-r--  
 

 : أجزاء 4يمكن تقسيم مجموعة األحرف السابقة إلى 
 

وع     ى الن ير إل ز األول يش د (الرم ف أو مجل ير  )مل ث يش ،حي
 أي link إلى l فتشير إلى مجلد و يشير الرمز d إلى ملف ،أما -الرمز 

 .وصلة أو اختصار
 

ة            ة التالي  و تشير  -rw: الجزء الثاني يتكون من الرموز الثالث
 .إلى مستوى المالك

 
ة            ة التالي  و تشير    -rw: الجزء الثالث يتكون من الرموز الثالث

 .إلى مستوى المجموعة
 

ة الت            ع يتكون من الرموز الثالث ة   الجزء الراب  و تشير    --r: الي
 .إلى مستوى اآلخر

 
ا يشير الرمز        rيشير الرمز    راءة بينم ى  w إلى صالحية الق  إل

تخدام الرمز     صالحية الكتابة ا     - بينما يشير اس ع الصالحية أم ى من  إل
 . في حالة وجوده فيشير إلى صالحية التنفيذxالرمز 

 
 يملك صالحيات   meetingنستنتج مما سبق أن الملف النصي       

ك         ا ا يمل ة بينم ك و المجموع توى المال ن مس ل م ة لك راءة و الكتاب لق
 .صالحية القراءة فقط لمستوى اآلخر

 
و     ر و ه ف آخ ى مل ر إل نجد أن program.exeلننظ  س

 :معلومات الصالحيات له آما يلي
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-rwxr-xr-x 
 

راءة و  ك صالحية الق ذي يمل ذا الملف التنفي ي أن ه ذا يعن و ه
ت     ذ              الكتابة و التنفيذ لمس راءة و التنفي ك صالحية الق ا يمل ك بينم وى المال

 .لكل من مستوى المجموعة و اآلخر
 

د         يسمح لك لينوآس بتغيير الصالحيات المرتبطة بملف أو مجل
 .change mode و هو اختصار ل chmod: معين باستخدام األمر 

 
 :يكتب األمر على النحو التالي إلضافة صالحية

 
chmod level+permission filename 
 

ارة   + و إلزالة الصالحية تستبدل إشارة        ر    -بإش تم التعبي  ، و ي
 : باختصارات آما يليlevelعن المستوى 

 
 .u باالختصار owner يعبر عن المستوى -1
 
 .g باالختصار group يعبر عن المستوى -2
 
 .o باالختصار other يعبر عن المستوى -3
 

 :ت التاليةأما الصالحيات فيعبر عنها باالختصارا
 
 .r باالختصار read يعبر عن الصالحية -1
 
 .w باالختصار write يعبر عن الصالحية -2
 
 .x باالختصار execute يعبر عن الصالحية -3
 

الملف    ة ب ر الصالحيات المرتبط ثال لتغيي  program.exeفم
ه       ة علي ن الكتاب ة م توى المجموع ي مس تخدمون ف تمكن المس ث ي بحي

 :ية الكتابة لمستوى المجموعة آما يليسنحتاج لمنح صالح
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chmod g+w program.exe 

ر    ذنا األم ذا إذا نف ى   ls -l:  و هك ر عل ول التغيي رى مفع  لن
ا             program.exeالملف   ه آم  سنرى معلومات الصالحية المرتبطة ب
 :يلي

 
-rwxrwxr-x 
 

تخدام                  ا باس دة صالحيات لمستوى م نح ع  آما أنك تستطيع م
إذا اف  د، ف ر واح مى   أم امج يس ف برن ديك مل نا أن ل  ، و updateترض

ود        ط ، و ت راءة فق الحية الق ة ص توى المجموع تخدمو مس ك مس يمتل
ة األمر                ك بكتاب منحهم صالحية الكتابة و التنفيذ فإنك تستطيع عمل ذل

 :آما يلي
 

chmod g+wx update 
 

تخدام أمر          آما تستطيع منح عدة مستويات نفس الصالحية باس
لمنح صالحية الكتابة لكل من مستوى المجموعة و اآلخر واحد ، فمثال    

 : نكتب األمر آما يليprophetلملف اسمه 
 

chmod go+w prophet 
 

ع األمر     = أما إذا استخدمت الرمز      نح       chmodم يتم م ه س  فإن
ر        رى غي الحيات أخ ة أي ص ر و إزال ع األم ددة م الحيات المح الص

ا ا     ديك ملف نا أن ل ثال إذا افترض ددة، فم مه مح ات  reportس  و معلوم
 :الصالحية له آما يلي

 
-rw---x--x 
 

راءة و          و أردت منح مستوى المجموعة و اآلخر صالحيات الق
 :الكتابة فقط و إزالة صالحية التنفيذ نكتب األمر آما يلي

 
chmod go=rw report 
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 :و ستجد أن معلومات الصالحية أصبحت آما يلي

-rw-rw-rw- 
 

ة أخرى ل اك طريق ر و هن ع األم ل م تخدام chmodلتعام  باس
 :األرقام آما في الجدول التالي

 

 
 

 .0بينما يعبر عن الصالحية الممنوعة عن مستوى ما بالرقم 
 

ة لصالحيات آل                 يم الرقمي ع الق وم بجم لمنح صالحية فإنك تق
 : الصالحيات التالية programمستوى ، فمثال إذا رغبت بمنح الملف 

 
 -rwxr-x--x  

 
 : ستخدم المعادلة التاليةفإنك ت

 
4+2+1  4+0+1  0+0+1 
    7          5          1  
 

 :و نكتب األمر آما يلي
 

chmod 751 program 
 

 :و فيما يلي مثال آخر
 

مه     ف اس ديك مل رض أن ل ع   data.exeلنفت نح جمي ود م  و ت
 :المستويات صالحية القراءة و التنفيذ، فإنك تستخدم المعادلة التالية
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4+0+1  4+0+1  4+0+1 
 
    5          5          5 
 

 :و نكتب األمر آما يلي
 

chmod 555 data.exe 
 

ط و               ام فق و هناك أمر آخر يقوم بنفس المهمة و باستخدام األرق
و    ر ه ذا األم ي ، ه كل عكس ن بش نح الصالحية  unmaskلك تم م  و ي

دد  ن الع توى م ة لصالحيات آل مس يم الرقمي وع الق و  (7 بطرح مجم
ي للصالحيات        ثال إذا افترضنا   ) 1+2+4الذي يمثل المجموع الكل ، فم

مه    ف اس ديك مل ة     kingأن ل راءة و الكتاب الحية الق ه ص ود منح  و ت
ط لمستوى المجموعة و اآلخر       راءة فق ك و صالحية الق لمستوى المال

 :فإننا نستخدم المعادلة التالية
 

7-(4+2)  7-(4)  7-(4) 
 
     1         3         3 
 

 :و يكتب األمر آما يلي
 

unmask 133 king 
 

ديها         chgrp تستطيع باستخدام األمر      ي ل ر المجموعة الت  تغيي
ر ال     ذا األم ى أن ه ه إل ع التنبي ين، م د مع ف أو مجل حق الوصول لمل

ام        ديك ملف اسمه        rootيستطيع تشغيله إال مدير النظ ان ل ثال إذا آ ، فم
build  ى         و أردت أن تغير المجم ه إل ديها حق الوصول إلي ي ل وعة الت

 : فإنك تكتب األمر التاليbuildersمجموعة 
 

chgrp builders build 
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ر   تخدم األم ك تس ف فإن ك أي مل ر مال ت بتغيي ا إذا رغب  أم
chown     و يستخدم من قبل ، root فقط، فلتغيير مالك الملف sun  ى  إل

 : نكتب األمر آما يليwalidالمستخدم 
 

chown walid sun 
 

ك الملف و                  ر مال آما يمكنك باستخدام نفس األمر السابق تغيي
ال    ي المث ا ف د آم أمر واح ا ب ديها حق الوصول إليه ي ل ة الت المجموع

 :التالي
ف    ك المل ر مال ن sunلتغيي ى  walid م ر  khalid ال  و تغيي

 : نكتب األمر آما يليbrother إلى friendالمجموعة من 
 

chown khalid.brother sun 
 

تخدمين    ين المس ديل ب ال و التب وآس االنتق ام لين ك نظ مح ل يس
دون الحاجة للخروج من النظام و الدخول مرة أخرى آمستخدم آخر و   

م        suذلك باستخدام األمر      متبوعا باسم المستخدم الذي تود التبديل إليه ث
ى  غط عل تخدم  Enterتض ر للمس ة الس ال آلم ك إدخ يطلب من  و س

 : نكتب األمر آما يليkhalidى المستخدم  الجديد، فالنتقال إل
 

su khalid 
 

 و سيطالبنا النظام بإدخال آلمة المرور       Enterثم نضغط على    
تخدم  ة بالمس ام khalidالخاص دير النظ ى م ال إل ا لالنتق  root ، أم

 :فنستطيع آتابة األمر آما يلي
 

su root 
 

ى              د الضغط عل ى    Enterو من ثم ندخل آلمة المرور بع  و عل
ر  ا األم وم إذا آتبن ى suالعم دون أي إضافات و ضغطنا عل  Enter ب

 .فإننا أيضا سننتقل إلى مدير النظام بعد إدخال آلمة المرور له
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د        وم و أرجو أن ال يكون ق ا من درس الي د انتهين ذا نكون ق به
ود   ن ي ذا لمصلحتكم لم ن ه ر، و لك ذه األوام ل ه ن آ ل م أصابكم المل

رامج و اإلنترنت            إتقان العمل على لينوآس    ط تشغيل الب ود فق  أما من ي
رامج        رح ب رح دروس ش ار ط دروس و انتظ ذه ال اوز ه ه تج فبإمكان

 .لينوآس المختلفة و آيفية التعامل معها
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التعامل مع أنظمة : الحلقة الدراسية الرابعة عشر
 .الملفات في لينوآس

 
وآس   غيل لين ام تش ن نظ ا م زءا هام ات ج ة الملف ر أنظم . تعتب

ظ      تمكن من حف يمكن تعريف نظام الملفات بأنه بيئة معينة يتم تهيئتها لت
 .الملفات و المجلدات

 
 :تتضمن أنظمة ملفات لينوآس آال من

 
 . األقراص المرنة-1
 
 . التقسيمات على القرص الصلب-2
 
 . األقراص المضغوطة-3
 

عادة يتم إنشاء أنظمة الملفات خالل عملية تنصيب لينوآس، و         
زة               ي أي وقت بإضافة أجه ات ف لكنك تستطيع تغيير ترآيبة نظام الملف
م     ن المه ذا م ودة أصال، له ك الموج ى تل ديل عل دة أو التع زين جدي تخ

 .ت و فهم طريقة عملها في لينوآسالتعرف على أنظمة الملفا
 

ة تسمى                  وآس من خالل عملي ي لين يتم توفير أنظمة الملفات ف
 .mountingالترآيب أو 

 
ام         ه جعل نظ وآس بأن ي لين ات ف ام الملف م ترآيب نظ يمكن فه

رع من الجذر           درجي المتف ذي  rootالملفات جزءا من الترآيب الت  و ال
ي أن نظام الملف         /يرمز له بـ     ا يعن ارة عن          ، مم وآس هو عب ي لين ات ف

 .ملفات و مجلدات مرتبة في تدرجات متفرعة من الجذر الرئيسي
 

ام    ون نظ ب أن يك وآس يج ي لين ف ف ى أي مل ول إل للوص
ه    م ترآيب ف ت ذا المل ه ه ي إلي ذي ينتم ات ال ى mountedالملف  عل

 .لينوآس
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ي           هناك عدة أوامر تستطيع بواسطتها معرفة أنظمة الملفات الت
 :ها على لينوآس و من هذه األوامر ما يليتم ترآيب

 
1- df. 
 
2- mount. 
 
3- cat /etc/mtab. 
 

ى النتيجة             dfفمثال عند تنفيذ األمر       ا حصلنا عل از م ى جه  عل
 :التالية

 

 
 

 إلى أجزاء القرص الصلب أو         Filesystemحيث يشير البند    
د     ا يشير البن  Mounted onأي قرص مرن أو مضغوط متوفر ، بينم

ى ض       إل اك بع ه و هن ات علي ام الملف ب نظ م ترآي ذي ت د ال  المجل
 :المصطلحات التي البد من شرحها أوال لنفهم الرموز في الصورة 

 
 .device إلى جهاز أو dev يشير -1
 
ى             hd يشير   -2 الي عل د الرمز الت  إلى القرص الصلب و يعتم

 : ما يلي
 
 . Primary Master ب  إذا آان القرص الصلa -أ

 
 .Primary Slaveذا آان القرص الصلب  إb -ب
 
 .Secondary Master إذا آان القرص الصلب c -ج
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 .Secondary Slave إذا آان القرص الصلب d -د
 

يمة القرص الصلب، و           م تقس ى رق د عل الي فيعتم رقم الت ا ال أم
 مثال تشير إلى القسم الخامس من القرص الصلب و            hda5بالتالي فإن   

 .Primary Masterهو 
 
الي     fd يشير   -3 رقم الت  إلى محرك األقراص المرنة و يشير ال

 .إلى ترتيبه و هو مفيد إن آان لديك أآثر من محرك أقراص مرنة
 
ه       -4  محرك األقراص المضغوطة في حال وجوده فسيشار إلي

  .dev/cdrom/: بالرمز التالي
 

دعمها   ي ي ة الت ات المختلف ة الملف واع أنظم ن أن د م اك العدي هن
 : و لكل منها خصائصه الخاصة و منها ما يليلينوآس

 
1- the Second Extended filesystem (ext2fs) و 

ه، و هو                     م تصميمه خصيصا ل د ت وآس و ق هو أشهر أنظمة ملفات لين
ى    ة حت ماء الطويل تخدام األس مح باس رن يس ام م ا 256نظ ز، بينم  رم

 . تيرابايت4يمكن أن يصل حجم نظام الملفات إلى 
 
 و هو يدعم أنظمة الملفات المستخدمة في vfatملفات  نظام -2

 .fat32 و fatالدوس و الويندوز 
 
ات ظاهري أو       proc نظام ملفات    -3  virtual و هو نظام ملف

 .مما يعني أنه ال يتم تخصيص مساحة معينة من القرص لهذا النظام
 
وآس    UNMSDOS نظام ملفات  -4  و هو يسمح لكل من لين

د MS-DOSو  رص      بالتواج ن الق م م س القس ى نف ايش عل و التع
 .الصلب

 
ات  -5 ام ملف راص  iso9660 نظ ص لألق و مخص  و ه
 .المضغوطة
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ات   -5  و هو  Network File System (NFS) نظام ملف
ى             يستخدم للوصول إلى الملفات عن بعد آما يسمح للملفات المخزنة عل

 .الجهاز بأن تكون متوفرة عبر الشبكة
 

ه  ext2fsم ملفات على لينوآس مثل    عندما تقوم بإنشاء نظا     فإن
 :يتم إنشاء المساحات التخزينية التالية تلقائيا في نظام الملفات

 
1- superblock      تم ة ي احة تخزيني ن مس ارة ع و عب  و ه

ام     ن نظ ات ع ى معلوم وي عل ات و تحت ام الملف ة نظ ي بداي اؤها ف إنش
ت،  الملفات مثل حجم النظام و وقت و تاريخ تحديثه و حالته في          آل وق

ي                     ا ف ر من نسخة منه ظ أآث تم حف ه ي و للحفاظ على هذه المعلومات فإن
 .أجزاء مختلفة من نظام الملفات

 
2- inodes               ي اؤها ف تم إنش ة ي  و هي عبارة عن تراآيب بياني

ي             دات الت ات و المجل ع الملف ات و تخزن معلومات عن جمي نظام الملف
ا و        يتم إنشاؤها في نظام الملفات مثل نوع الملفا        ا و موقعه ت و أحجامه

ا، باإلضافة     مالكها و التصاريح المرتبطة بها و الوصالت المرتبطة به
ة عدد             ديلها، و لمعرف ي آل   inodesإلى تاريخ و وقت إنشائها أو تع  ف

 : آما في الصورة التاليةdf -Iنظام ملفات يستخدم األمر 
 

 
 
3- storageblock          ي ة و الت  و هي المساحة التخزينية المتبقي

 .يتم تخزين الملفات و المجلدات عليها
 

ة التنصيب        اء عملي ه أثن تم ترآيب م ي ات ل لترآيب أي نظام ملف
ر  تخدم األم ام  mountنس دير النظ ل م ن قب ذه م م تنفي تم root و ت  و ي
 :آتابته آما يلي

 
mount -t <type> <device> <mount point> 
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 . إلى نوع نظام الملفات<t <type-يشير 

 
ير  ات     <device>يش ام الملف ه نظ ب علي از المرآ ى الجه  إل

 ).قسم من القرص الصلب آمثال(
 

يتم ترآيب نظام     <mount point>يشير  ذي س  إلى المجلد ال
 ،  و يتم إنشاء      mountالملفات عليه و ال بد من إنشائه قبل تنفيذ األمر           

  .mkdirام األمر المجلد آأي مجلد آخر باستخد
 

وع     ن الن ات م ام ملف اء نظ ثال إلنش م  ext2فم ى القس  عل
/dev/hda10 د ى المجل ر usr/local/ بحيث يرآب عل تخدم األم  نس

 :التالي
 

mount -t ext2 /dev/hda10 /usr/local 
 

ر     تخدم األم ات نس ام ملف ب أي نظ اء ترآي  unmountو إللغ
ى ال          ات عل قرص المرن نستخدم األمر        فمثال إللغاء ترآيب نظام الملف

 :آما يلي
 

unmount /dev/fd0 
 

ا      bootعندما إقالع الجهاز   تم ترآيبه ات ي ة ملف دة أنظم  فإن ع
ي                 ة ف ذه مخزن تلقائيا على مجلدات معينة و تكون معلومات الترآيب ه

ات    etc/fstab/الملف   ام ملف ة بترآيب نظ د الرغب ه عن ي أن ا يعن  ، مم
ي آل          وفرا ف د من       معين بحيث يكون مت از ، الب ا الجه رة نشغل فيه  م

ف    ى المل افته إل وى     fstabإض ن محت ال ع ة مث ورة التالي ي الص  و ف
 :الملف 
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ين                 ى اليم ابقة من اليسار إل دة الس و يمكن شرح محتوى األعم
 :آما يلي

 
 . اسم الجهاز الذي يحتوي على نظام الملفات-1
 
 . المجلد الذي يرآب عليه نظام الملفات-2
 
 .ع نظام الملفات نو-3
 
ات و  -4 ام الملف ب نظ د ترآي تخدمة عن ارات المس  بعض الخي

 .هي مشروحة أدناه
 
 . معدل إجراء النسخ االحتياطي-5
 
 . أولوية إجراء اختبار لنظام الملفات-6
 

ا    ات فتتضمن م ام الملف ب نظ تخدمة لترآي ارات المس ا الخي أم
 :يلي

 
1- ro   ـ ار ل ي اختص مح للread-only و ه تخدم  و تس مس

 .بقراءة محتويات نظام الملفات فقط دون حق التعديل أو الكتابة عليها
 
2- rw    ات و ام الملف ات نظ راءة محتوي تخدم بق مح للمس  و تس

 .الكتابة عليها و تعديلها
 
4- noauto     د ا عن ه تلقائي  و تفيد أن نظام الملفات لن يتم ترآيب

 . عند بداية التشغيلmount -aتنفيذ األمر 
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5- user     ر  بترآيب نظام   root  و يسمح للمستخدمين من غي
 .الملفات

 
6- autoلترآيب نظام الملفات تلقائيا عند بداية التشغيل . 
 

ون     د أن تك ف الب ذا المل ر ه ره  rootلتحري ن تحري  و يمك
ديك أو من خالل سطر األوامر               باستخدام أي محرر نصوص متوفر ل

ى      و للكتابة فvi /etc/fstabباستخدام األمر  ين اضغط عل ان مع ي مك
 : ثم أدخل األمر التاليEsc و بعد أن تنتهي اضغط على Insertزر 

 
 :w  

 
 : و من ثم أدخل األمر التاليEnterثم اضغط 

 
 :q 
 

  .Enterثم اضغط 
 

ن          ى قسم م دوز مرآب عل ديك نظام تشغيل وين لنفترض أن ل
ام   رض أن نظ وآس و لنفت ام لين ى نظ افة إل لب باإلض رص الص الق

دوز هو          ا تمكن من        fat32لملفات المستخدم في قسم وين د أن ت  ، و تري
وآس ،                     دوز من داخل لين ي قسم الوين ة ف ى ملفاتك المخزن الوصول إل

  :fstabلفعل ذلك نضيف السطر التالي إلى ملف 
 

/dev/hda1 /mnt/windows vfat user,rw 0 0 
 

مه    د اس د جدي اء مجل نس إنش د windowsو ال ت ل المجل  داخ
/mnt       ذي ات المستخدم           حيث سيكون المجلد ال ه نظام ملف سيرآب علي
 . قسم الويندوز في لينوآسفي

 
 : مالحظة 
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 لن تحتاج إلى إدخال السطر السابق          Mandrakeفي توزيعة   
ى      Mandrakeحيث يتعرف    ا عل دوز و يرآبه ام وين ى أقس ا عل  تلقائي

 . أو ما شابهmnt/windows/المجلد 
 

تخدم          ext2ت  أما إلنشاء نظام ملفا    ثال فنس د م  على قرص جدي
 : و يكتب آما يليmke2fsاألمر 

 
mke2fs -t <type> -c <device> 

 :آما في المثال التالي
 

mke2fs -t ext2 -c /dev/hdc1 
 

ا يشير       t ext2-حيث يشير    ات بينم وع نظام الملف ى ن  c- إل
/dev/hdc1     ن م األول م ى القس يكون عل ات س ام الملف ى أن نظ  إل

 .Secondary Master الصلب القرص
 

ر   وع آخر غي اء ن ة بإنش د الرغب ا عن ر ext2أم تبدل األم  فنس
mke2fs باألمر mkfs.  
 

ي      بهذا نأتي إلى نهاية درس اليوم و إلى اللقاء مع درس جديد ف
 .رحلة اآتشاف لينوآس
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 Packageإدارة الحزم : الحلقة الدراسية الخامسة عشر
administration 

 
 

وير   م تط  Red Hat Package Manager (RPM)ت
ي   ام فه ي النظ ا ف هيل تثبيته ة و تس زم البرمجي ي إدارة الح اعدة ف للمس

ا،  setupتعمل عمل ملفات      في ويندوز حيث تقوم بتثبيت الملفات تلقائي
م RPMو على الرغم من أن   ل     ت ا من قب ا  Red Hat تطويره  إال أنه

 .تعمل على أغلب توزيعات لينوآس
 

تخدام  ن اس تخدام  RPMيمك ر أو باس طر األوام الل س ن خ  م
 .KPackage أو GnoRPMبرنامج مثل 

 
 : من سطر األوامر آما يليRPMيتم آتابة أمر 

 
rpm <options> <package name(s)> 
 

ل  أمر optionsتمث ة ب ارات المتعلق ل  rpm  الخي ا يمث  بينم
package name(s) اسم أو أسماء الحزم التي يتم التعامل معها حيث 

ي                 ا يل ي م ي وقت واحد و ف ة ف ر من حزم ع أآث من الممكن التعامل م
 :مثال ألحد أسماء الحزم

 
samba-2.0.3-8.i386.rpm 
 

 ثم رقم اإلصدار  sambaاالسم السابق يتكون من اسم الحزمة       
م اإل  2.0 م رق ن ث الق  و م ة 8-3ط ع البنائي را مرج  و أخي

architecture reference و هو هنا i386.  
 

 : بست أنماط رئيسية من العمليات هيRPMتتمتع 
 
1- installingتثبيت . 
 
2- updatingتحديث . 
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3- queryingاستعالم . 
4- verifyingتحقق . 
 
5- uninstallingإزالة التثبيت . 
 
6- buildingبناء . 
 

ط ل نم ي و بعض   آ د رئيس ار واح تخدم خي ات يس ن العملي  م
أحرف صغيرة و بعضها       (الخيارات اإلضافية  ارات تكتب ب بعض الخي

 ).بأحرف آبيرة، لهذا وجب االنتباه
 

 : آما يليi-لتثبيت حزمة جديدة نستخدم الخيار 
 

rpm -i <package name> 
 

 : نكتب األمر آما يليsambaفمثال لتثبيت حزمة 
 

rpm -i samba-2.0.3-8.i386.rpm 
 

ل   زم مث ت الح د تثبي افية عن ارات إض تخدام خي ن اس  vيمك
ار   تخدم الخي ا يس ا، بينم تم تثبيته ي ي زم الت م الح  لعرض hلعرض اس

ة     ا         #رموز متتالي ة التثبيت م أن عملي اء التثبيت لتشعر المستخدم ب  أثن
 :زالت جارية، و يكتب األمر آما يلي

 
rpm -ivh samba-2.0.3-8.i386.rpm 

 
الة          ى رس بقا فستحصل عل ا مس إذا قمت بتثبيت حزمة تم تثبيته

 :خطأ آما في المثال التالي
 

error: package samba-2.0.3-8 is already installed 
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ة            rpmبإمكانك إخبار    تبدل الحزم أ و يس ذا الخط  أن يتجاهل ه
 : آما يليreplacepkgs--المثبتة باستخدام الخيار 

 
rpm -ivh --replacepkgs samba-2.0.3-8.i386.rpm 
 
ل    ن قب ه م م تثبيت ف ت ى مل وي عل ة تحت ت حزم إذا قمت بتثبي

 :حزمة أخرى فستحصل أيضا على رسالة خطأ آما يلي
 

error: foo-1.0-1.i386.rpm cannot be installed 
 

ات          rpm بإمكانك إخبار    تبدل الملف  أن يتجاهل هذا الخطأ و يس
 replacefiles--المثبتة باستخدام الخيار 

 
ام     ي النظ بعض الحزم تتطلب وجود حزم أخرى لتكون مثبتة ف
دة             و إال لن يكون من الممكن تثبيتها بمعنى أن بعض الحزم تكون معتم
ي       زم إال ف ت بعض الح ن تثبي ه ال يمك زم أي أن ن الح ا م ى غيره عل

ة  ثال حزم ين، فم ب مع ة vim-minimalترتي ت حزم ب تثبي  تتطل
vim-common ،ى      أوال د عل ة تعتم ت حزم ة تثبي ت بمحاول إذا قم ف

 :حزمة أخرى غير مثبتة فستحصل على رسالة خطأ آما يلي
 

error: failed dependencies: 
vim-common is needed by vim-minimal-5.3-7 
 

ة            ل   vim-commonلحل هذه المشكلة عليك تثبيت الحزم  قب
ة   ت الحزم ذا ف   vim-minimalتثبي ا و هك ي مثالن ا ف ة  آم ي أي حال

 .مماثلة
 

 دون أن تضطر http أو ftpتستطيع تثبيت أي حزم من موقع 
 :إلى تحميلها على جهازك إن رغبت آما في المثال التالي

 
rpm -ivh\ >ftp://ftp.brocerado.com/pub/RPMS/quota-
1.55-4.i386.rpm 
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 : آما يليU-لتحديث حزمة ما نستخدم الخيار 
 

rpm -U <package name> 
 

ائص   افة خص اء أو إض الح األخط زم إلص ديث الح تم تح ي
 .جديدة

 
م           ا أوال ث تم إزالته ة ي ة المثبت إن الحزم ة ف عند تحديث أي حزم

 .تثبت الحزمة المحدثة و ذلك يتم تلقائيا
 

تستطيع االستعالم عن حزمة أو مجموعة من الحزم المثبتة في 
ار    تخدام الخي ام باس الق أي    q-النظ دار و إط م إص ى رق رف عل  للتع
 :حزمة آما في المثال التالي

 
rpm -q samba 
 

 :و ستكون النتيجة 
 

samba-2.0.3-8 
 

ي              ة ف و هناك خيارات إضافية عند االستعالم عن الحزم المثبت
ل  ام مث ار f و  aالنظ تخدام الخي د اس تم a فعن الي ي ال الت ي المث ا ف  آم

 :لنظامعرض جميع الحزم المثبتة في ا
 

rpm -qa 
 

  آما يليfعند استخدام الخيار 
 

rpm -qf <file(s)> 
 

ى الملف أو          وي عل  فإنه يتم عرض الحزمة أو الحزم التي تحت
 .الملفات المبينة في األمر السابق
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ار    تم     iإذا استخدمت الخي ه ي ا فإن ة م د االستعالم عن حزم  عن
 :عرض معلومات مفصلة عنها آما في المثال التالي

rpm -qi samba-2.0.3-8 
 

ا               lأما الخيار    ة آم ي أي حزم واة ف ات المحت  فإنه يعرض الملف
 :في المثال التالي

 
rpm -ql samba-2.0.3-8 
 

تندات      dأما الخيار    ي أي  documents فيعرض ملفات المس  ف
داد    cحزمة، أما الخيار     ات اإلع ي أي  configuration فيعرض ملف  ف

 .حزمة
 

 : آما يليV-ة نستخدم الخيار للتحقق من حالة أي حزم
 

rpm -V <package name> 
 

ع    ا م ة حالي ات المثبت ة الملف ابق بمقارن ار الس وم الخي يق
فات     ت المواص إن آان لية، ف ا األص ي حزمه ددة ف فاتها المح مواص
د أي         ا إن وج ابق أم ر الس رج لألم ى أي خ ل عل ن تحص ة فل متطابق

 .اختالف فسيتم عرض االختالفات التي عثر عليها
 

ثال       زم، فم ة الح ن حال ق م د التحق افية عن ارات إض اك خي هن
 : يتحقق من جميع الحزم المثبتة آما يليaالخيار 

 
rpm -Va 
 

 : آما يليe-إلزالة أي حزمة أو حزم نستخدم الخيار 
 

rpm -e <package name(s)> 
 

ا حزم أخرى فستحصل               إذا حاولت إزالة حزمة ما تعتمد عليه
 .على رسالة خطأ



 

 986

ي  ا   لك ة تثبيته ديثها أو إزال ة أو تح ت أي حزم ن تثبي تمكن م ت
  .rootعليك أن تلج آمدير 

 
 : آما يليb- لبناء حزمة باستخدام الخيار rpmيمكن استخدام 

 
rpm -b <option> <package specification> 
 

امج            تخدام البرن ع الحزم باس  و  GnoRPMتستطيع التعامل م
الل واج  ن خ ه م تطيع الوصول إلي ة تس ي الصورة  Gnomeه ا ف  آم

 :التالية
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ة ة  : مالحظ الل واجه ن خ امج م ى البرن ول إل ن الوص يمك
KDEأيضا . 

 
امج من سطر األوامر بإدخال األمر                يمكن أيضا تشغيل البرن

gnorpm ثم الضغط على Enterو سيعمل البرنامج . 
 

 :واجهة البرنامج تبدو آما في الصورة التالية
 

 
 

الحزم تحكم ب ن ال ة  يمك ي واجه ة ف ات التالي ن خالل األيقون  م
 :البرنامج

 

 
 

ة   ى أيقون غط عل ة تض ة معين ت حزم ي تثبي ة ف د الرغب فعن
installو سيظهر لك مربع الحوار التالي : 
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ى  دها تضغط عل وار  Addعن ع ح ك مرب يظهر ل دها س  و عن
ا سيظهر اسمها            د اختياره ا، و عن ود تثبيته ي ت لتحدد مسار الحزمة الت

ي الص ى  ف دها تضغط عل اله و عن ي الصورة  installورة أع ا ف  آم
 :التالية

 

 
 

اء اضغط              د االنته ة المحددة، و بع و عندها سيبدأ تثبيت الحزم
 .closeعلى 

 
 .uninstallإلزالة أي حزمة تحددها ثم تضغط على أيقونة 
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تمر    upgradeأما لتحديث أي حزمة فاضغط على أيقونة          و س
 .installلة التثبيت بنفس الخطوات آما في حا

 
ة         ى أيقون غط عل ددها و تض ة تح ة أي حزم ن حال ق م للتحق

verify. 
 

 .Queryلالستعالم عن أي حزمة تضغط على األيقونة 
 

ة      ى أيقون غط عل ة تض ة معين ى حزم ور عل ي Findللعث  و ف
 .مربع الحوار التالي تدخل اسم الحزمة أو اسم أي ملف تحتويه

 
ى   أما للعثور على حزمة ما و    تحميلها من االنترنت اضغط عل

 .Web findاأليقونة 
 

اء اهللا               ادم إن ش بهذا ننتهي من درس اليوم و سيكون الدرس الق
از آخر                    وآس و جه از يشغل نظام لين ين جه حول إعداد شبكة محلية ب

 .يشغل نظام ويندوز
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إعداد شبكة محلية بين لينوآس و : الحلقة الدراسية السادسة عشر
 ويندوز

 
 

از يشغل                    ين جه ة ب بكة محلي داد ش ة إع ذه الحلق ي ه سنحاول ف
 .ويندوز و جهاز آخر يشغل لينوآس

 
ن       ل م ي آ بكة ف ة ش ود بطاق ن وج د م ا التأآ ة علين ي البداي ف

 .الجهازين و أنهما موصالن باألسالك آما يجب
 

ادة من خالل إعدادات         ندخل إعدا  دوز آالع دات الشبكة في وين
دأ بإدخال   TCP/IPبروتوآول  بكتنا   IP Address و نب  و حيث أن ش

وان   دوز عن از وين ي جه غيرة فلنعط الIPص الي آمث :  الت
ة   192.168.1.1 بكة الفرعي اع الش ع قن  subnet mask و نض

  .255.255.255.0: االفتراضي لهذا النوع من الشبكات و هو 
 

داد         هذا فيما يتعلق بالويندوز أما بالنسبة للينوآس فإن عملية إع
ام و لكن من الممكن أيضا إدخال                الشبكة تتم أثناء عملية تنصيب النظ

 .linuxconf أو netcfgاإلعدادات فيما بعد باستخدام أداة 
 

ى          netcfgندخل األمر     من خالل سطر األوامر و نضغط عل
Enterية  فتظهر لنا الصورة التال: 
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ى   ي الصورة نضغط عل ا ف ر الصورة Interfacesآم  لتظه
 : إلضافة إعداد جديدAddالتالية فنضغط على 

 

 
 

 :عندها سيظهر مربع الحوار التالي
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ا   ي حالتن ي ف ار و ه بكة نخت وع الش م Ethernetو حسب ن  ث
 : فيظهر مربع الحوار التاليOKنضغط على 

 

 
 

وان        ام       و من  IPو نقوم بإدخال عن ع أم ى المرب م نضغط عل  ث
Activate interface at boot time     داد الشبكة ك ليكون إع  و ذل

ى      غط عل م نض وآس ث غيل للين ل تش د آ اهزا عن ي  Doneج ا ف  آم
 :الصورة

 

 
 

ى    غط عل م نض ي      Saveث ا ف الي آم وار الت ع الح ي مرب  ف
 :الصورة
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 : في النافذة الرئيسية آما يليSaveو أخيرا نضغط على 
 

 
 
 

وآس           دوز و لين بهذا يكون إعداد الشبكة جاهزا في آل من وين
ا أن        وآس آم از لين و لكن المشكلة أن ويندوز ال يرى األقراص في جه
ذه المشكلة            جهاز لينوآس ال يرى األقراص في جهاز ويندوز و لحل ه

امج  ا تنصيب برن ي Sambaعلين وفر ف و مت وآس و ه ام لين ى نظ  عل
اني ل   غوط الث رص المض ات   الق د ه وآس ري ه  7.3لين ن ترآيب  و ممك

 لتنصيبها أو   sambaبسهولة من خالل تصفح القرص و اختيار حزمة         
 :من الممكن تحميله من الوصلة التالية

 
gz.tar.latest-samba/ftp/samba/org.samba.1us://http 

 

http://us1.samba.org/samba/ftp/samba-latest.tar.gz
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م            إذا قمت    م ق ه الضغط و من ث بتحميل الملف السابق ففك عن
 :بتثبيته بإدخال األوامر التالية من سطر األوامر بالترتيب

 
./configure 

 
make 

 
make install 

 
 ) :rootيجب أن تكون (بعد انتهاء الترآيب أدخل األمر التالي 

 
smbmount //winbox/c /mnt/win -U=WINUSER 

 
ابق     ر الس ك األم مح ل از     يس ي جه ات ف ى الملف ول إل بالوص

  mnt/win/الويندوز من خالل المجلد 
 

 :مالحظات
 
د -1 اء المجل نس إنش د win  ال ت ل المجل ذ mnt داخ ل تنفي  قب

 .األمر السابق
 
وب   -2 د المطل رص أو المجل ارآة الق وم بمش نس أن تق  ال ت

الوصول إليه في ويندوز و ذلك بأن تضغط عليه بالزر األيمن للفأرة و             
ة          Sharingتختار مشارآة     ي حماي ة المرور إن رغبت ف  و تحدد آلم

 .قرصك من عبث غير المؤهلين للوصول إليه
 
تبدال    -3 ك اس ابق علي ر الس ي األم م WINUSER ف  باس

المستخدم للولوج إلى ويندوز، و بعد إدخال األمر قد يطلب منك إدخال           
 .آلمة المرور المستخدمة في ويندوز

 
ة      ى رؤي ادرا عل بح ق وآس أص از لين رض أن جه اآلن يفت
ة                    ى رؤي ادرا عل دوز ق ي أن نجعل وين دوز، و بق القرص في جهاز وين

 و  sambaالقرص في جهاز لينوآس، لهذه الغاية علينا تشغيل سيرفر            
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تخدام األمر                    دويا باس دء التشغيل و ممكن تشغيله ي هو يتم تلقائيا عند ب
 :التالي

 
/etc/rc.d/init.d/smb start 
 

ر               و لكن قبل تشغيله ال بد من إعداده و يتم ذلك من خالل تحري
ف  ن      etc/smb.conf/المل ر م ى آثي وي عل و يحت و ه

ر      نقوم بتحري ن س بكات و لك ع الش ع جمي ق م ي تتواف دادات الت اإلع
ف أن        ذا المل ي ه ظ ف ن أن نالح ط، و يمك ا فق ي تهمن طر الت األس

ذا         و لتف  ;اإلعدادات يسبقها الرمز     عيل أي  إعداد نقوم ببساطة بحذف ه
ي بعض     ا يل ة، و فيم دادات حسب الحاج ديل اإلع م تع ن ث ز و م الرم

 :األسطر التي علينا تعديلها في الملف المذآور
 

workgroup = Netname 
 

security = user 
    encrypt passwords = yes 

    smb passwd file = /etc/smbpasswd 
 

remote announce = 192.168.1.255 
 
#=========share Definitions======== 
 
    comment = Howie Samba server 
    available = yes 
    public = yes 
    path = /export 
    guest only = no 
    writable = yes 
    browseable = yes 
    valid users = walid 
    only user = no 
    allow hosts = 192.168.1.1  
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 ندخل اسم مجموعة العمل و workgroupفي البند 
يجب أن يكون نفس االسم المحدد في الويندوز، بينما يشير بند 

security الى استخدام اسم و آلمة مرور للوصول الى القرص في 
 .لينوآس

 
 نحدد المجلد الذي نريد السماح بالوصول path في البند
قد تحتاج إلى إنشاء   (export/ و هو في حالتنا إليه من الويندوز
 )هذا المجلد يدويا

 
 أدخل اسم المستخدم المخول valid usersفي البند 

 .بالدخول الى لينوآس من خالل ويندوز
 

 . لجهاز ويندوزIP أدخل عنوان allow hostsفي البند 
 

 .بعد إجراء التعديالت الضرورية احفظ الملف
 

سم و آلمة مرور للوصول الى اآلن عليك اختيار ا
 :لينوآس و يتم ذلك بإدخال األوامر التالية من  سطر األوامر

 
smbpasswd -c 
 

 جديد و smbpasswdيقوم األمر السابق بإعداد ملف 
 :من ثم ندخل األمر التالي

 
smbpasswd -a username 
 

 باسم المستخدم و من ثم سيطلب usernameمع استبدال 
المرور و من ثم إعادة آتابتها آما في المثال التالي منك إدخال آلمة 

 :khalid و آلمة المرور walidلمستخدم اسمه 
 

smbpasswd -a walid 

  New SMB password: khalid 
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  Retype new SMB password: khalid 

  Added user walid. 

  Password changed for user walid 
 

دوز   الل الوين ن خ تطيع م ذا تس ي  به رص ف ى الق الوصول ال
از         ك جه رور و سيظهر ل ة الم ال االسم و آلم وآس من خالل إدخ لين

 .لينوآس من خالل جوار شبكة االتصال آأي جهاز ويندوز آخر
 

ة                   ي رحل د ف ع درس جدي اء م ى اللق بهذا ينتهي درس اليوم و إل
 .اآتشاف لينوآس
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 تعريب لينوآس: الحلقة الدراسية السابعة عشر
 
 

ة     سوف نقوم في هذه الحلقة بإذن اهللا بشرح آيفية تعريب واجه
KDE3 في آل من توزيعة red hat 7.3 و Mandrake 8.2. 

 
دهات   ى       7.3نبدأ مع توزيعة ري وي افتراضيا عل  و هي تحت

ات التعريب و الت                KDE3واجهة   ى ملف ط الحصول عل ا فق ي  و يلزمه
 :من الممكن تحميلها من الرابط التالي

 
ftp://ftp.kde.org/pub/kde/stable/3.0/src/kde-

i18n-ar-3.0.tar.bz2 
 

ر      ه األوام ن موج ل و م اء التحمي د انته ون  ( بع ب أن تك يج
root ( ر ل األوام ذي    أدخ د ال ى المجل ك ال د دخول ب بع ة بالترتي  التالي

 :يحتوي على الملف الذي قمت بتحميله
 

bunzip2 kde-i18n-ar-3.0.tar.bz2 
 
tar xvf kde-i18n-ar-3.0.tar 
 
cd kde-i18n-ar-3.0 
 
./configure --prefix=/usr 
 
make 
 
make install 
 
ات التعري            ي    بهذا نكون قد انتهينا من عملية ترآيب ملف ب و بق

ك نشغل مرآز               KDEإعداد   ة و لعمل ذل ة العربي ى الواجه  للتحويل إل
تحكم  ي شريط Control Centerال ة ف ة التالي ى األيقون  بالضغط عل
 :المهام
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 :و عندها سنحصل على الصورة التالية
 

 
 

ى    ل إل ابقة ننتق ورة الس ي الص رى ف ة اليس ن القائم و م
Peripherals  م اك نضع  Keyboard ث ى    و هن  Enable إشارة عل

keyboards layouts ثم نضع إشارة أمام Arabic    ى م نضغط عل  ث
Applyآما في الصورة التالية : 
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ى       ة إل ي القائم ل ف م ننتق ى   Look & Feelث م إل م  Fonts ث  ث
ى       choseننقر على األزرار     وع الخط إل ر ن ه  Clearlyu لنغي  و حجم

 :في الصورة التالية آما Apply و بعد االنتهاء ننقر على  16
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ى     ة إل ي القائم ى  Personalizationثم ننتقل ف  Country إل
& Language و ننقر على Add Language  ار  و Arabic و نخت

ي     ا ف ق آم ى تطبي م نضغط عل ة ث ة العربي ى اللغ ة إل تتحول الواجه س
 :الصورة التالية
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 .7.3هات  لتوزيعة ريدKDEبهذا نكون قد انتهينا من تعريب واجهة 
 

دريك        ة مان ى توزيع ل اآلن لشرح التعريب عل ا األمر     8.2ننتق  و هن
ة      ل واجه ا أوال تحمي  من  KDE 3.01يحتاج إلى عمل أآبر ألن علين

ى     ل إل ة ننتق ذه الغاي ا، له د تعريبه ن بع ا و م م ترآيبه ت أوال ث االنترن
ات       زم ملف ل ح وم بتحمي الي لنق وان الت ة  KDEالعن ة بتوزيع  الخاص

  : 8.2ماندريك 
 

ftp://ftp.kde.org/pub/kde/stable/3.0.1/Mandrake/8.2/ 
 

بعد تحميل جميع الملفات في الرابط السابق ما عدا الملفات التي تحتوي 
ة     ر ضرورية ، نق         develعلى آلم ل ملف التعريب     فهي غي وم بتحمي

 : التالي
 

ftp://ftp.kde.org/pub/kde/stable/3.0.1/Mandrake/noarc
h/kde-i18n-ar3-3.0.1-1mdk.noarch.rpm 
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ل المل  ن تحمي اء م د االنته ه   بع ن موج ا م وم بترآيبه ة نق ات المطلوب ف
 :بالترتيب التالي ) rootيجب أن تكون (األوامر 

 
libqt3-3.0.4-1mdk.i586.rpm 

 
libarts3-1.0.1-1mdk.i586.rpm 

 
kdelibs3-3.0.1-2mdk.i586.rpm 

 
arts3-1.0.1-1mdk.i586.rpm 

 
kdebase3-3.0.1-2mdk.i586.rpm 

 
kdebase3-nsplugins-3.0.1-2mdk.i586.rpm 

 
ة     ة التالي ل الحزم ب و نجع ي أي ترتي زم ف اقي الح ب ب تم ترآي ا ي بينم

 :اآلخرة في الترآيب 
 

kdeaddons3-3.0.1-1mdk.i586.rpm 
 

و    ي الترآيب فه تخدم ف ر المس ا األم ال rpm -Uvh: أم ي المث ا ف  آم
 :التالي

 
rpm -Uvh libqt3-3.0.4-1mdk.i586.rpm 
 

 :ب باستخدام األمر التاليو ال ننسى ترآيب حزمة التعري
 

rpm -ivh kde-i18n-ar3-3.0.1-1mdk.noarch.rpm 
 

اء من الترآيب يصبح       د االنته م    KDE 3.01بع اهزا ، و لكن إن ل  ج
ة   الي من      KDE 3تتمكن من تشغيل الواجه تخدام األمر الت  فجرب اس

 :موجه األوامر 
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/usr/bin/startkde3 
 

ى   ه إل ك التوج وات  Control Centerاآلن علي س الخط اع نف  و إتب
 .المشروحة بالصور أعاله فيما يخص تعريب الواجهة آما في ريدهات

 
 .بهذا ننتهي من درس اليوم و إلى اللقاء مع درس جديد في هذه السلسلة
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 إعدادات اإلنترنت: الحلقة الدراسية الثامنة عشر
 

 
ال       وات االتص رح خط ون اهللا ش ة بع ذه الحلق ي ه نحاول ف س

 .Konquerorباإلنترنت و ضبط إعدادات المتصفح 
 

ال       امج االتص ى برن رة عل ق نظ ة نل ي البداي  KPPPف
(Internet Dial-up Tool)   رامج تحت  و يمكن تشغيله من قائمة الب

 : آما في الصورة التاليةInternetبند 
 

 
 

ر    عند تشغيل البرنامج ستظهر النافذة التالية و فيها علينا أن ننق
 : آما يليSetupعلى 
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 آما Newو عندها ستظهر الصورة التالية و فيها نضغط على 
 : يلي
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ى        غط عل ا نض ة و فيه ورة التالي ى الص ل عل دها نحص و عن
Dialog setupآما يلي : 

 

 
 

دها م و عن ا اس دخل فيه ي ن ة الت ى الصورة التالي  سنحصل عل
ة   ) ممكن إدخال أي اسم   ( لالتصال   ي خان  و Connection nameف

ى         ر عل م ننق ا          Addمن ث ة اإلنترنت آم دم خدم اتف مق م ه  إلدخال رق
 :يلي

 



 

 1008

 
 

ى   د الضغط عل م   Addعن ال رق ة إلدخ ر الصورة التالي  تظه
 :OKالهاتف و ننقر على 
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ام الهواتف         بعد إدخال أرقام   د إدخال أرق  الهواتف ننقر على بع
ى    ر عل د   OKننق ى البن ل إل ه    Device و ننتق ذ المتصل ب د المنف  لتحدي

ى         م نضغط عل ا  OKجهاز المودم و نحدد سرعة االتصال و من ث   آم
 :في الصورة التالية

 

 
 

 : يتم تحديد المنفذ آما يلي 
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com1 يقابلها /dev/ttys0  
 

com2 يقابلها /dev/ttys1  
 

com3 يقابلها /dev/ttys2و هكذا . 
 

ى           ر عل دخل االسم و    OKبعد االنتهاء من اإلعدادات ننق م ن  ث
ى  ر عل ى االنترنت و ننق دخول إل رور لل ة الم ي Connectآلم ا ف  آم

 :الصورة التالية
 

 
 

ت     فح االنترن داد متص ل اآلن إلع تم Konquerorننتق  و ي
 : في شريط المهام الوصول إليه بالنقر على الرمز التالي

 

  
 

 :و عندها ستظهر الصورة التالية
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ى     م نضغط   Settingsو للوصول إلى اإلعدادات نضغط عل  ث
 :و عندها ستظهر الصورة التالية configure Konquerorعلى 
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 و نضع إشارة   Proxyإلدخال معلومات البروآسي ننقر على    
ى   ار  Use proxyعل م  Manually specified settings و نخت  ث

 : آما في الصورة التاليةSetupنضغط على 
 

 
 

ى  د الضغط عل دخل  Setupعن ي ن ة الت ر الصورة التالي  تظه
 : آما يليOKفيها عنوان البروآسي و المنفذ و من ثم نضغط على 
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ى   غط عل د   Applyنض ى بن ل إل م ننتق  Konqueror ث
Browser  ى غط عل اك نض ط Appearance و هن ار الخ  و نخت

Clearlyu ي ار Default encoding و ف ر cp 1256 نخت م ننق  ث
 : آما في الصورة التاليةApplyعلى 
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بهذا نكون قد انتهينا من إعدادات متصفح االنترنت و أصبحنا            
 .جاهزين لإلبحار في االنترنت من خالل لينوآس

 
 .إلى اللقاء مع الحلقة القادمة
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 KDE Controlمرآز التحكم : الحلقة الدراسية التاسعة عشر
Center 

 
سنحاول في هذه الحلقة إلقاء نظرة على محتويات مرآز تحكم 

KDE3و الذي يشبه لوحة التحكم في ويندوز . 
 

للوصول إلى مرآز التحكم نضغط على الرمز التالي في 
 :شريط المهام

 

 
 

 :و عندها سنحصل على الصورة التالية لمرآز التحكم
 

 
 

سنبدأ حاال بالتعرف على مكونات مرآز التحكم التي تبدو في الصورة بشكل 
 .متتابع وفقا لترتيبها في المرآز

 
 : و يندرج تحته البنود التاليةFile browsingالبند األول في المرآز هو 
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1- File Association و منه نستطيع التعرف على البرامج المخصصة لفتح  
ع المختلفة من الملفات و نستطيع تغيير البرنامج الذي يفتح ملفا ما حسب األنوا

 :الرغبة آما في الصورة التالية
 

 
 
2- File Manager و هو مخصص للتحكم في خصائص مدير الملفات آما في 

 :الصورة التالية
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3- Quick Copy & Move Plugin و الذي يتحكم في خصائص وظيفة 

آرة بعمليات النسخ و النقل التي تم إجراؤها مؤخرا، آما في االحتفاظ في الذا
 :الصورة التالية
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 و يحتوي على معلومات عن Informationالبند التالي في مرآز التحكم هو 
 :النظام و يحتوي على البنود التالية

 
1- Block Devices و يحتوي على معلومات عن أجهزة التخزين في الجهاز 

 :لبة و المرنة و المضغوطة آما في الصورة التاليةمثل األقراص الص
 

 
 
2- Devices و يحتوي على معلومات حول مكونات الجهاز التي تعرف عليها 

 :النظام ، آما في الصورة التالية
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3- DMA Channels و تحتوي على معلومات حول قنوات الوصول المباشر 

 .للذاآرة
 
4- Interruptsحول خطوط المقاطعة التي تستخدمها  و يحتوي على معلومات 

 .مكونات الجهاز المختلفة
 
5- IO Ports و تحتوي على معلومات حول منافذ Input/Outputفي الجهاز . 
 
6- Memory و تحتوي على معلومات تفصيلية حول ذاآرة الجهاز آما في 

 :الصورة التالية
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7- Network Interfacesقات الشبكة في  و تحتوي على معلومات حول بطا

 :حال وجودها آما في الصورة التالية
 

 
 



 

 1021

8- Partitions و تحتوي على معلومات عن أقسام القرص الصلبة المختلفة آما 
 :في الصورة التالية

 

  
 
9- PCI و تحتوي على معلومات حول ناقل PCIفي الجهاز . 
 

10- Processorي الصورة  و تحتوي على معلومات تفصيلية عن المعالج، آما ف
 :التالية

 



 

 1022

 
 

11- Protocolsو تحتوي على معلومات عن البروتوآوالت المستخدمة . 
 

12- Samba status  و تحتوي على معلومات عن حالة سيرفر samba في 
 .حال ترآيبه في النظام

 
13- SCSI و تحتوي على معلومات عن األجهزة من نوع SCSIفي الجهاز . 

 
14- Soundلومات عن بطاقة الصوت و تحتوي على مع. 

 
15- USB Devices و تحتوي على معلومات عن أجهزة USB المرتبطة 

 .بجهازك
 

16- X-Server و تحتوي على معلومات عن إعدادات الشاشة آما في الصورة 
 :التالية
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 : و يحتوي على البنود التاليةLook & Feelالبند التالي في مرآز التحكم هو 
 
1- Background يحتوي على إعدادات خلفية الشاشة آما في الصورة التالية و: 
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2- Colors و يحتوي على إعدادات األلوان المستخدمة في النوافذ و مربعات 
 :الحوار، آما في الصورة التالية

 

 
 
3- Desktopو يحتوي على إعدادات سطح المكتب، آما في الصورة التالية : 
 

 



 

 1025

4- Fontsت الخطوط المستخدمة في النظام، آما في  و تحتوي على إعدادا
 :الصورة التالية

 

 
 
5- Icons و تحتوي على إعدادات األيقونات المستخدمة في النظام، آما في 

 :الصورة التالية
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6- Panelو تحتوي على إعدادات قائمة البرامج، آما في الصورة التالية : 
 

 
 
7- Screensaverآما )شاشة التوقف(لشاشة  و يحتوي على إعدادات حافظة ا ،

 :في الصورة التالية
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8- Shortcuts و يحتوي على إعدادات اختصارات البرامج، آما في الصورة 
 :التالية

 

 
 
9- Style و يحتوي على إعدادات أنماط األزرار و األشرطة، آما في الصورة 

 :التالية
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10- Taskbarالصورة التالية و يحتوي على إعدادات شريط المهام، آما في : 
 

 
 

11- Theme manager و يحتوي على إعدادات السمات، آما في الصورة 
 :التالية
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12- Window behavior و يحتوي على إعدادات سلوك النوافذ، آما في 
 :الصورة التالية

 

 
 

13- Window Decoration و يحتوي على إعدادات تزيين النوافذ آما في 
 :الصورة التالية
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 : و يحتوي على البنود التاليةNetworkلبند التالي في مرآز التحكم هو ا
 
1- Emailو يحتوي على معلومات البريد اإللكتروني، آما في الصورة التالية : 
 

 
 
2- Kisdndock و يحتوي على إعدادات ISDN في حال وجودها، آما في 

 :الصورة التالية
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3- LAN browsing تصفح الشبكة المحلية، آما في  و يحتوي على إعدادات
 :الصورة التالية

 

 
 
4- News Ticker و يحتوي على إعدادات قراءة المجموعات اإلخبارية، آما 

 :في الصورة التالية
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5- Preferences و يحتوي على خصائص مختلفة مثل FTP و غيره، آما في 
 :الصورة التالية

 

 
 
6- Socksو يحتوي على إعدادات االتصال عبر جدار حماية . 
 
7- Talk Configurationو يحتوي على إعدادات التخاطب الشبكي . 
 
8- Windows Shares و يحتوي على إعدادات المشارآة لزبون في شبكة 

 : آما في الصورة التاليةSambaويندوز عند استخدام برنامج 
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 : و يحتوي على البنود التاليةPeripheralsالبند التالي في مرآز التحكم هو 
 
1- Digital Camera و يحتوي على إعدادات الكاميرات الرقمية في حال 

 .وجودها
 
2- Keyboard و يحتوي على إعدادات لوحة المفاتيح مثل اللغة و غيرها، آما 

 :في الصورة التالية
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3- Mouse التالية و يحتوي على إعدادات الفأرة، آما في الصورة: 
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 : و يحتوي على البنود التاليةPersonalizationالبند التالي في مرآز التحكم هو 
 
1- Accessibility و يحتوي على إعدادات متعلقة بالمستخدمين ذوي 

 :االحتياجات الخاصة، آما في الصورة التالية
 

 
 
2- Country & Languageو يحتوي على إعدادات اللغة المستخدمة في  

 :القوائم، آما في الصورة التالية
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3- Cryptoو يحتوي على إعدادات التشفير المستخدمة في النظام . 
 
4- Konsole و يحتوي على إعدادات نافذة موجه األوامر، آما في الصورة 

 :التالية
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5- Passwords و يحتوي على إعدادات ظهور آلمات المرور، آما في الصورة 
 :التالية

 

 
 
6- Session Manager ،و يحتوي على إعدادات الولوج و الخروج من النظام 

 :آما في الصورة التالية
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7- Spell Checker و يحتوي على إعدادات التدقيق اإلمالئي، آما في الصورة 
 :التالية

 

 
 

 : و يحتوي على البند التاليPower Controlالبند التالي في مرآز التحكم هو 
 
1- Energyحتوي على إعدادات الطاقة، آما في الصورة التالية و ي: 
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 : و يحتوي على البنود التاليةSoundالبند التالي في مرآز التحكم هو 
 
1- Audio CD IO-Slave و يحتوي على إعدادات األقراص الصوتية و ملفات 

MP3آما في الصورة التالية ،: 
 

 
 
2- Midi و يحتوي على إعدادات أجهزة midiصلة بالجهاز في حال  المت

 .وجودها
 
3- Mixerو يحتوي على إعدادات حجم الصوت، آما في الصورة التالية : 
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4- Sound Server و يحتوي على إعدادات مشغالت الصوت في النظام، آما 

 :في الصورة التالية
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5- System Bellو يحتوي على إعدادات جرس النظام، آما في الصورة التالية : 
 

 
 
6- System Notifications ،و يحتوي على إعدادات تنبيهات النظام الصوتية 

 :آما في الصورة التالية
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 : و يحتوي على البنود التاليةSystemالبند التالي في مرآز التحكم هو 
 
1- Alarm Daemon و يحتوي على إعدادات العمليات processes التي 

 .تجري في الخلفية دون تدخل من المستخدم
 
2- Boot Manager (LILO) و يحتوي على إعدادات مدير اإلقالع و هو 

المدير الذي يظهر قائمة أنظمة التشغيل المتوفرة عند إقالع الجهاز، آما في 
 :الصورة التالية

 

 
 
3- Date & Time و يحتوي على إعدادات التاريخ و الوقت، آما في الصورة 

 :التالية
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4- Font Installerتخدم لتثبيت الخطوط الجديدة أو إزالتها ، و ينصح  و يس

 :باستخدامه عند الرغبة بإضافة بعض خطوط ويندوز، آما في الصورة التالية
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5- Login Manager و يحتوي على إعدادات مدير الولوج إلى النظام، آما في 
 :الصورة التالية

 

 
 
6- Printing Manager ،آما في الصورة  و يحتوي على إعدادات الطباعة

 :التالية
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7- XML RPC Daemon و يحتوي على إعدادات عمليات لغة XML. 
 

 : و يحتوي على البنود التاليةWeb Browsingالبند األخير في مرآز التحكم هو 
 
1- Cache و يحتوي على إعدادات حفظ الصفحات للتصفح دون اتصال، آما في 

 :الصورة التالية
 

 
 
2- Cookiesي على إعدادات ملفات تعريف االرتباط  و يحتو )Cookies(  ،

 :آما في الصورة التالية
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3- Enhanced Browsing و يحتوي على إعدادات اختصارات المواقع، آما 

 :في الصورة التالية
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4- Konqueror Browser و يحتوي على إعدادات المتصفح Konqueror ،
 :آما في الصورة التالية

 

 
 
5- Proxyو يحتوي على إعدادات البروآسي، آما في الصورة التالية : 
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6- Stylesheets و يحتوي على إعدادات األنماط البرمجية المستخدمة في 
 .المتصفح

 
7- User Agent و يحتوي على إعدادات معلومات جهازك التي تود أن تظهر 

 :تاليةللمواقع التي تزورها أو تعطيلها عند الرغبة، آما في الصورة ال
 

 
 

بهذا ننتهي من درس اليوم و نلتقي بإذن اهللا األسبوع القادم مع الحلقة األخيرة من 
 ".لمحة عن أهم برامج لينوآس" هذه الدورة و ستكون بعنوان 
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 لمحة عن أهم برامج لينوآس): األخيرة(الحلقة الدراسية العشرون 
 
 

سنقوم في هذه الحلقة بإذن اهللا بإعطاء لمحة عن أهم البرامج الملحقة 
 بحكم توفر KDEبنظام التشغيل لينوآس ، و سيكون أغلبها متوفر مع الواجهة 

 اإلنجليزية تعريب شبه آامل لها ، و لكن ستكون صور البرامج المعروضة باللغة
 .و ذلك نظرا لعدم انتشار النسخة المعربة بشكل واسع بعد

 
 برامج اإلنترنت: أوال 

 
 :المتصفحات

 
1- Konqueror و يعد األفضل من بين المتصفحات فيما يخص دعم 
 .اللغة العربية
 

 
 
2- Mozillaو هو متصفح واعد . 
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3- Netscapeو هو متصفح غني عن التعريف . 
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 :ج البريد اإللكترونيبرام
 
1- KMail و هو برنامج جيد و شبيه ببرنامج Outlook express. 
 

 
 
2- Mozilla Mailو هو أيضا برنامج جيد فيه خصائص عديدة . 
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 برامج تحرير النصوص: ثانيا
 
1- Kateو هو برنامج تحرير بسيط . 
 

 
 
2- KEditو هو أيضا من البرامج محدودة الخصائص . 
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3- KWriteو هو برنامج تحرير آخر . 
 

 
 

 برامج الرسم و تحرير الصور
 
1- GIMP و هو برنامج تحرير صور متقدم و يضاهي برنامج فوتوشوب في 

 .ويندوز
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2- KPaintو هو برنامج رسم بسيط مشابه للرسام في ويندوز . 
 

 
 
3- K Snapshotو هو برنامج التقاط صور للشاشة بسيط و فعال . 
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4- Kooka و هو برنامج يستخدم لمسح الصور باستخدام الماسح Scanner. 
 

 
 
5- Kuick Show    ا و ي حجمه تحكم ف  و هو برنامج جيد الستعراض الصور و ال

 .نوعها
 



 

 1056

 
 

 برامج الوسائط المتعددة
 
1- KonCDو يستخدم لتسجيل األقراص المضغوطة . 
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2- KsCDو يستخدم لتشغيل األقراص المضغوطة الصوتية . 
 

 
 
3- Noatunو يستخدم لتشغيل أنواع مختلفة من الملفات الصوتية . 
 

 
 

4- X Multimedia       ات ن الملف ددة م واع متع غيل أن امج لتش ا برن و أيض  و ه
 .الصوتية
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5- Xineو هو برنامج لتشغيل ملفات الفيديو . 
 

 
 

 البرامج المكتبية
 
1- KWord لبرنامج  و هو برنامج متقدم لتحرير النصوص مشابهMS Word. 
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2- KSpread و هو برنامج جداول متقدم شبيه ببرنامج MS Excel. 
 

 
 
3- KPresenter و هو برنامج للعروض التقديمية مشابه لبرنامج  MS Power 

Point. 
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4- K Chartو هو برنامج لعمل التخطيطات و القيم التناسبية . 
 

 
 
5- KFormulaالرياضية و هو برنامج خاص بالمعادالت . 
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6- Kivio   امج بيه ببرن و ش ة و ه وم الموجه دم للرس امج متق و برن  Corel و ه
Draw. 

 
 
7- Kontour و هو برنامج رسوم متقدم مشابه لبرنامج Illustrator. 
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 :برامج منوعة
 
1- Arkو هو برنامج ألرشفة و ضغط الملفات . 
 

 
 
2- KFaxو هو برنامج إلرسال الفاآسات . 
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3- KCalcو هو عبارة عن آلة حاسبة متقدمة . 
 

 
 
4- KAddressBookو هو برنامج لحفظ و استعراض العناوين و الهواتف . 
 

 
 
5- KBabelو هو برنامج ترجمة جيد . 
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6- KAlarmو هو عبارة عن منبه . 
 

 
 

وم و               ا من درس الي بهذا نكون قد استعرضنا أهم برامج لينوآس ، و نكون قد انتهين
ى           وص  د حازت عل ي أرجو من اهللا أن تكون ق لة الت ذه السلس ة ه ى نهاي اً  إل لنا مع

اء               ى اللق ائكم و إل إعجابكم و أن تكونوا قد استفدتم منها، و أخيرا ال تنسوني من دع
 .مع سلسلة أخرى بإذن اهللا
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	السؤال الثالث عشر: أود إزالة بعض مكونات ويندوز 2000 لأني لا أحتاجها و لكني لا أجد هذه المكونات في قسم ADD/Remove Programs الم
	السؤال الرابع عشر: عندما أشغل Windows Explorer يفتح داخل المجلد My Documents ماذا أفعل لكي يفتح مباشرة داخل c:\ ؟ 
	السؤال الخامس عشر:كيف أسرع ظهور القوائم في واجهة ويندوز 2000؟ 
	السؤال السادس عشر: ماذا أستطيع أن أفعل أيضا لأسرع تشغيل البرامج و أحرر جزءا من الذاكرة؟ 
	السؤال السابع عشر:  برنامج الإتصال يتأخر في الظهور ماذا أفعل لأسرع ظهوره ؟  
	السؤال الثامن عشر: جهازي يدعم ATX و الذي المفروض أن يوقف عمل الجهاز تلقائيا بعد أيقاف تشغيل الويندوز ، و لكن مع الويندوز 2000
	السؤال التاسع عشر: لدي جهاز Iomega Zip Drive موصول بمنفذ الطابعة LPT حاولت مرارا تشغيله على الويندوز 2000 دون جدوى  ماذا أفعل
	السؤال العشرون: عندي ويندوز 2000 مع نظام الملفات NTFS ، عندما أفتح أي مجلد يحتوي على ملفات كثيرة ، يمر وقت طويل قبل أن يفتح ا
	السؤال الحادي و العشرون: كيف أوقف التشغيل التلقائي لمحرك القرص المضغوط؟ 
	السؤال الثاني و العشرون: مزودي للإنترنت يمتلك مجموعة من أرقام الهاتف التي اتصل بها للوصول الى الإنترنت ، هل أستطيع جعل الويند
	السؤال الثالث و العشرون: ما هو Task Manager ؟ و ما هو عمله؟ 
	السؤال الرابع و العشرون
اذا أفعل لكي أجعل الويندوز 2000 يتفحص فقط الجزء الخاص به من القرص الصلب؟ 

	السؤال الخامس و العشرون 
حجم الملف pagefile.sys  
يتضخم ، ماذا أفعل لكي 
يتم بتفريغ محتويات هذا الملف كل مرة أوقف تشغيل الجه
	السؤال السادس و العشرون: جهازي يرفض الدخول على نظام الويندوز 2000 ماذا أفعل؟ 
	السؤال السابع و العشرون: هل هناك شبيه لللفات autoexec.bat و الملف config.sys في نظام ويندوز 2000 
	السؤال الثامن و العشرون
كلما أتصل بالإنترنت يفصل المودم الإتصال مباشرة ؟ ماذا أفعل؟ 

	السؤال التاسع و العشرون: سمعت أن الويندوز 2000 يسمح بالدخول على الإنترنت باستخدام حساب واحد و لكن باستعمال مودمين 
	السؤال الثلاثون: هل أ ستطيع أن أسمح للمستخدمين في الشبكة الداخلية معي أن يتصلوا بالإنترنت عن طريق المودم الموصل الى جهازي ؟ 
	السؤال الحادي و الثلاثون: هل أ ستطيع إنشاء قرص إقلاع Boot Disk من نفس الويندوز 2000 ؟
	السؤال الثاني و الثلاثون: كيف أستطيع تشغيل الويندوز 2000 في نمط الأمان Safe Mode ؟ و ما هي الخيارات المتوفرة لدي؟ 
	السؤال الثالث و الثلاثون: بعد تنصيبي للويندوز 2000 بفترة توقفت بعض برامج الويندوز عن العمل ، ماذا أفعل لحل هذه المشكلة؟ 
	السؤال الرابع و الثلاثون: كيف أجعل الويندوز 2000 يدعم Ultra DMA ؟ 
	السؤال الخامس و الثلاثون: عندما أطبع على الطابعة الموصلة بالمنفذ LPT تتوقف باقي البرامج عن العمل 
	السؤال السادس و الثلاثون: كيف أستطيع أن أجعل الويندوز 2000 يدعم تشغيل شاشتي عرض ؟ 
	السؤال السابع و الثلاثون: أريد تشغيل الأقراص الصوتية على السيديروم بحيث يخرج الصوت من كارت الصوت و لكني ليس لدي الكيبل الذي ي
	السؤال الثامن و الثلاثون: عند تنصيبي لبعض البرامج على ويندوز 2000 يبدأ برنامج التنصيب بالعمل و عندما يشير مؤشر التنصيب الى 10
	السؤال التاسع و الثلاثون: عندي على جهازي منصب ويندوز 2000 و ويندوز98 و مع بدء تشغيل الجهاز تظهر قائمة 
	السؤال الأربعون: ما هي المفاتيح التي أستطيع استخدامها مع الأمرwinnt32.exe عند تنصيب الويندوز 2000؟ 
	السؤال الحادي و الأربعون: ما هو عمل الملف boot.ini و كيف يمكن الإستفادة منه؟ 
	السؤال الثاني و الأربعون: ما هو Windows 2000 Multilanguage Version ؟ 
	السؤال الثالث و الأربعون: بعد تنصيب حزمة Windows 2000 Multilanguage Version كيف أغير لغة الواجهة و القوائم ؟ 
	السؤال الرابع والأربعون: ما هو Microsoft Windows 2000 Resource Kit و من أين أحصل عليه؟ 
	السؤال الخامس و الأربعون: ما هو القرص الديناميكي Dynamic Disk ؟ 
	السؤال السادس و الأربعون: كيف أجعل الويندوز 2000 يتعامل مع ملفات ZIP المضغوطة كمجلدات و يفتحها كأي مجلد آخر في المستكشف؟ 
	السؤال السابع و الأربعون: هل يستطيع الويندوز 2000 قراءة محتويات الملفات النصية باللغة الإنجليزية مما يساعدني على معرفة النطق 
	السؤال الثامن و الأربعون: ما هو عمل اللف SETUP.LOG ؟ 
	السؤال التاسع و الأربعون: كيف أجعل مجلد ما على القرص الصلب يبدو كقرص منطقي Logical ؟ 
	السؤال الخمسون: كيف أجعل الويندوز 2000 لا يظهر أي رسائل بوجود أخطاء عند بدأ التشغيل ؟ 
	السؤال الحادي و الخمسون: لدي مقدار كبير من الذاكرة ، هل أستطيع إجبار الويندوز 2000 أن يستخدم هذه الذاكرة و لا يتحول الى الذاك
	السؤال الثاني و الخمسون: أحيانا عندما أوقف تشغيل الويندوز 2000 تظهر لي رسالة أن أحد البرامج لا يستجيب 

	مرشدك الأمين لاكتشاف عالم ويندوز XP
	السؤال الأول: ما هو نظام التشغيل ويندوز XP؟ 
	السؤال الثاني: ما هي إصدارات ويندوز XP و ما هي الفروق بينها؟
	السؤال الثالث: ما هي متطلبات تشغيل ويندوز XP؟ 
	السؤال الرابع: ما هو الإصدار النهائي لويندوز XP؟ و كيف أعرف إصدار النسخة التي أشغلها؟
	السؤال الخامس: ما هو Windows Product Activation؟ و كيف أعلم أن النسخة لدي لا تحتاج تنشيط؟ و كيف يتم إلغاء التنشيط؟
	السؤال السادس: ما هي طريقة تنصيب ويندوز XP؟ 
	السؤال السابع: سمعت أن بعض الألواح الأم غير متوافقة مع ويندوز XP ، هل هذا صحيح و هل هناك طريقة لحل هذه المشكلة؟ 
	السؤال الثامن: بعد تنصيب ويندوز XP هل هناك أي طريقة لتنصيب نسخ سابقة للويندوز WIN9x على نفس الجهاز؟ 
	السؤال التاسع: بعد تنصيب ويندوز XP ألاحظ أن حجم الويندوز ضخم ، هل هناك طريقة لتخفيض حجمه دون التأثير على عمله؟ 
	السؤال العاشر
عند الدخول الى إضافة /إزالة البرامج ليس هناك الكثير من مكونات الويندوز المتاحة لإضافتها أو حذفها ، هل من حل؟ 
	السؤال الحادي عشر: هل أستطيع تسريع عمل البرامج التي أستخدمها أكثر من غيرها في ويندوز XP؟ 
	السؤال الثاني عشر: في ويندوز XP هل هناك طريقة لتشغيل البرامج المتوافقة مع الإصدارات السابقة للويندوز؟ 
	السؤال الثالث عشر: هل من طريقة لأعرف هل جهازي متوافق مع ويندوز XP أم لا؟ 
	السؤال الرابع عشر: هل هناك طريقة لتسريع عمل واجهة ويندوز XP نظرا لتواضع مواصفات جهازي؟ 
	السؤال الخامس عشر: هل هناك طريقة لتخفيض حجم الذاكرة التي يستهلكها ويندوز XP؟ 
	السؤال السادس عشر: بعد تنصيبي لويندوز XP أصبح جهازي يرفض إيقاف التشغيل تلقائيا و لكن يقوم بإعادة التشغيل، ما الحل؟ 
	السؤال السابع عشر: سمعت أنه عند بدء التشغيل في ويندوز XP يقوم الويندوز بتحميل الكثير من الخدمات التي تستهلك الذاكرة ، فهل من 
	السؤال الثامن عشر: عندي على جهازي ويندوز XP و ويندوز إصدار آخر و كل منهما في قسم مستقل 
ماذا أفعل لكي أجعل الويندوز XP يتفحص
	السؤال التاسع عشر: عندما أشغل Windows Explorer يفتح داخل المجلد My Documents ماذا أفعل لكي يفتح مباشرة داخل أي مجلد آخر أحدده
	السؤال العشرون: ما هي اختصارات لوحة المفاتيح العامة في ويندوز XP؟
	السؤال الواحد و العشرون: ما هي اختصارات لوحة المفاتيح لمربع الحوار في ويندوز XP؟
	السؤال الثاني و العشرون: ما هي اختصارات لوحة المفاتيح الطبيعية في ويندوز XP؟ 
	السؤال الثالث و العشرون: ما هي اختصارات لوحة المفاتيح لمستكشف Windows ؟
	السؤال الرابع و العشرون: ماهي اختصارات لوحة المفاتيح المخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة في ويندوز XP؟ 
	السؤال الخامس و العشرون: كيف لي أن أتخلص من الرسائل التي تخبرني بإرسال تقارير عن الأخطاء عند حدوثها الى ميكروسوفت ؟ 
	السؤال السادس و العشرون: هل من طريقة لتحميل التحديثات الضرورية لجهازي ليصبح متوافق مع ويندوز XP و لكن قبل تنصيبه و ليس بعده؟ 
	السؤال السابع و العشرون : عند شراء قرص صلب جديد هل يجب علي تقسيمه و تهيئته قبل تنصيب ويندوز XP؟ 
	السؤال الثامن و العشرون: بعد تنصيبي لويندوز XP اشتريت قرصا صلبا جديدا هل أستطيع تقسيمه و تهيئته من ويندوز XP المنصب على القرص
	السؤال التاسع و العشرون: هل من طريقة للتأكد من أن ويندوز XP يستخدم الوصول المباشر للذاكرة DMA في تعامله مع الأقراص الصلبة؟
	السؤال الثلاثون: ما هي طريقة تسجيل الأقراص المضغوطة في ويندوز XP؟
	السؤال الواحد و الثلاثون: ما هي الطريقة التي أجبر فيها الويندوز XP على قبول درايفرات ويندوز 2000 للأجهزة التي ليس لها درايفرا
	السؤال الثاني و الثلاثون: ما هي طريقة تأمين الويندوز XP بكلمة سر عند ترك الجهاز لفترة زمنية كي لا يلهو به أحد؟ 
	السؤال الثالث و الثلاثون: هل هناك طريقة لتسريع إقلاع ويندوز XP
	السؤال الرابع و الثلاثون: هل من طريقة في ويندوز XP للوقاية من نسيان كلمة المرور للدخول الى الويندوز؟ 
	السؤال الخامس و الثلاثون:هل من طريقة للتحكم في خصائص ويندوز XP بصورة أكبر و لكن دون الولوج الى سجل النظام؟ 
	السؤال السادس و الثلاثون: عند فتحي لمجلدات تحتوي على عدد كبير من الملفات عند استخدام نظام الملفات NTFS فإن فتح المجلد يستغرق 
	السؤال السابع و الثلاثون: ما هو القرص الديناميكي Dynamic Disk ؟ 
	السؤال الثامن و الثلاثون: ما هو boot defrag و كيف أتأكد أنه يعمل على جهازي؟ 
	السؤال التاسع و الثلاثون: هل هناك طريقة لتوجيه رسالة ما للمستخدمين عند محاولتهم للولوج الى الويندوز XP؟ 
	السؤال الأربعون:هل يدعم ويندوز XP استخدام أكثر من جهاز عرض متصل بالكمبيوتر؟ 
	السؤال الواحد و الأربعون: ما هو نظام الملفات الذي ينصح باستخدامه FAT32 أم NTFS؟ 
	السؤال الثاني و الأربعون: كيف أضيف البرامج التي أستخدمها كثيرا الى قائمة إبدأ؟ 
	السؤال الثالث و الأربعون: ما هو معالج تنظيف سطح المكتب؟ 
	السؤال الرابع و الأربعون:ما هي أنواع حسابات المستخدمين؟ 
	السؤال الخامس و الأربعون: ما هي طريقة تغيير صورة الحساب في شاشة الترحيب التي تظهر عند بدء تشغيل ويندوز XP؟ 
	السؤال السادس و الأربعون: ما هي طريقة تحسين ظهور خطوط الشاشة عند استخدام أجهزة العرض المسطحة LCD أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة؟
	السؤال السابع و الأربعون:هل أستطيع أن أجعل جهازي مزود FTP SERVER من خلال ويندوز XP و بدون تثبيت أي برامج إضافية؟ 
	السؤال الثامن و الأربعون: ما هي طريقة إعداد شبكة الإتصال المنزلية في ويندوز XP؟ 
	السؤال التاسع و الأربعون: ما هي طرق تسريع إيقاف تشغيل الجهاز في ويندوز XP؟ 
	السؤال الخمسون: ما هي خيارات تشغيل ويندوز XP؟ 
	السؤال الواحد و الخمسون: هل هناك طريقة لتسريع تصفح مواقع الإنترنت في ويندوز XP؟ 
	السؤال الثاني و الخمسون: ما هي أدوات سطر الأوامر الجديدة في ويندوز XP؟ 
	السؤال الثالث و الخمسون: هل يستطيع ويندوز XP مساعدتي في حل المشاكل التي تطرأ على جهازي؟ 
	السؤال الرابع و الخمسون: أريد تنصيب ويندوز XP على مجموعة من الأجهزة، هل هناك طريقة لجعل الويندوز يجيب تلقائيا عن الأسئلة خلال
	السؤال الخامس و الخمسون:هل يوجد نظام أمان على المجلدات والملفات او القرص الصلب باكمله بحيث امنع بعض المستخدمين وأسمح لآخرين؟
	السؤال السادس و الخمسون: هل هناك طريقة للولوج تلقائيا الى ويندوز XP دون الحاجة لإدخال الإسم و كلمة المرور كل مرة؟ 
	السؤال السابع و الخمسون: ما هو جدار الحماية المتوفر في ويندوز XP؟ و كيف يتم تفعيله؟ 
	السؤال الثامن و الخمسون: ما هي طريقة تغيير المجلد الإفتراضي للمستندات و مجلد الصور و مجلد الموسيقى؟ 
	السؤال التاسع و الخمسون: كيف أستطيع منع البرامج من العمل مع بدء التشغيل و خاصة تلك التي لا تظهر في قائمة بدء التشغيل؟ 
	السؤال الستون: كيف يمكن تثبيت أدوات الدعم الإضافية لويندوز XP؟ 
	السؤال الواحد و الستون: عند فتح نافذة جديدة لإنترنت إكسبلورر أو مستكشف ويندوز يختفي شريط المعلومات، كيف أحل هذه المشكلة؟ 
	السؤال الثاني و الستون: كيف أستطيع تسريع فتح مستكشف ويندوز للمجلدات؟ 
	السؤال الثالث و الستون:كيف أستطيع إنشاء مجلد مضغوط من نوع Zip دون أن يكون لدي برنامج winzip؟ 
	السؤال الرابع و الستون: كيف أستطيع حماية الملفات ضمن مجلد مضغوط من نوع ZIP بكلمة مرور؟ 
	السؤال الخامس و الستون: كيف يمكن تثبيت قدرات التعرف على الكتابة باليد في ويندوز XP؟ 
	السؤال السادس و الستون: كيف أستطيع تغيير أسماء مجموعة من الملفات دفعة واحدة لتصبح مثلا : pic1,pic2,pic3....picn و هكذا؟ 
	السؤال السابع و الستون: كيف أستطيع أن أجعل مستكشف ويندوز يعرض أسماء الملفات مع ملحقاتها؟ 
	السؤال الثامن و الستون: أعاني من مشكلة انقطاع الإتصال بالإنترنت في ويندوز XP، هل هناك طريقة لحل هذه المشكلة؟ 
	السؤال التاسع و الستون: هل هناك شبيه للملف autoexec.bat و الملف config.sys في نظام ويندوز XP؟ 
	السؤال السبعون: أعاني أحيانا من تجمد سطح المكتب و شريط المهام ، هل من حل لهذه المشكلة؟ 
	السؤال الواحد السبعون: مزودي للإنترنت يمتلك مجموعة من أرقام الهاتف التي اتصل بها للوصول الى الإنترنت ، هل أستطيع جعل الويندوز
	السؤال الثاني و السبعون: لدي مجلد يحتوي على الكثير من الصور كبيرة الحجم و إريد إرسالها عبر البريد الإلكتروني بعد تصغير حجمها 
	السؤال الثالث و السبعون: ما هي طريقة نشر الملفات و المجلدات على الإنترنت لنقلها لموقعي الشخصي مباشرة من ويندوز XP؟ 
	السؤال الرابع و السبعون: كيف أستطيع مشاركة محرك أقراص أو مجلد على شبكة الاتصال؟ 
	السؤال الخامس و السبعون: كيف أستطيع مشاركة محرك أقراص أو مجلد باستخدام 'المجلدات المشتركة' إذا كان الكمبيوتر متصلا بمجال شبكة
	السؤال السادس و السبعون: كيف أتمكن من منع مستخدمي الجهاز من الوصول أو تشغيل أي من مكونات لوحة التحكم؟ 
	السؤال السابع و السبعون: كيف أتمكن من منع المستخدمين من حذف أي طابعة محلية كانت أو شبكية؟ 
	السؤال الثامن و السبعون: جهازي يجب أن يعمل باستمرار على مدار الساعة، هل هناك طريقة لمنع مستخدمي الجهاز من إيقاف تشغيل أو إعاد
	السؤال التاسع و السبعون: هل من طريقة لتشغيل برامج 16 بت في ويندوز XP؟ 
	السؤال الثمانون: كيف أضيف خاصية النسخ الإحتياطي Backup الى ويندوز XP النسخة المنزلية؟ 
	السؤال الواحد و الثمانون: يرفض ويندوز XP التعرف على الطابعة لدي ، ماذا أفعل؟ 
	السؤال الثاني و الثمانون: كيف أستطيع دعوة صديقي ليحل مشكلة ما لدي في ويندوز XP باستخدام المساعدة عن بعد؟ 
	السؤال الثالث و الثمانون: عندما أذهب الى موقع تحديث ويندوز أحصل على رسالة الخطأ التالية: user account restrictions Logon fail
	السؤال الرابع و الثمانون: كيف أستطيع إنشاء قرص بدء تشغيل مرن لنظام ويندوز XP؟ 
	السؤال الخامس و الثمانون: كيف أستطيع تغيير الموقع الإفتراضي لملفات إعداد ويندوز XP? 
	السؤال السادس و الثمانون: أعاني من بعض المشاكل أثناء تشغيل أو إيقاف الويندوز ، هل هناك طريقة لأجعل الويندوز يعرض لي رسائل تفص
	السؤال السابع و الثمانون: كيف أستطيع إخفاء الأقراص الصلبة و المرنة في جهاز الكمبيوتر و مستكشف ويندوز عن أعين أولادي الذين يست
	السؤال الثامن و الثمانون: كيف أستطيع تحديد برنامج ما ليقوم بفتح نوع معين من الملفات؟ 
	السؤال التاسع و الثمانون: كيف أستطيع التحكم بقائمة العناصر المعروضة في شريط المواضع الموجود في مربع الحوار ملف/فتح في تطبيقات
	السؤال التسعون: بعد تنصيبي لويندوز XP قمت بتنصيب ويندوز آخر (مثلا ويندوز 98 أو ميلينيوم) و الآن لا أستطيع الدخول الا على الوي
	السؤال الواحد و التسعون: جهازي لا يقلع بتاتا في ويندوز XP ماذا أفعل؟ 
	السؤال الثاني و التسعون: كيف أستطيع تفحص ملفات النظام لويندوز XP و إستبدال الملفات المعطوبة منها بأخرى صالحة؟ 
	السؤال الثالث و التسعون: لدي مودم DSL كيف أستطيع دخول الإنترنت بواسطته بدون تثبيت أي برامج إضافية؟ 
	السؤال الرابع و التسعون: لا يظهر لدي برنامج NetMeeting في ويندوز XP كيف أستطيع تثبيته؟ 
	السؤال الخامس و التسعون: عندما أدخل الى ويندوز XP أحصل على رسالة تفيد بقرب انتهاء صلاحية كلمة المرور و لابد من تغييرها ، كيف 
	السؤال السادس و التسعون: عند محاولتي لإعداد ويندوز XP فوق ويندوز آخر باستخدام الخيار Upgrade ، فإن برنامج الإعداد يتوقف عن ال
	السؤال السابع و التسعون: لدي ويندوز 98 و أريد تثبيت ويندوز XP و لكن دون استخدام خيار Upgrade، و في نفس الوقت أريد حفظ إعدادات
	السؤال الثامن و التسعون: هل أستطيع إجراء UNINSTALL لويندوز XP؟ 
	السؤال التاسع و التسعون: كيف أستطيع إجراء فحص للقرص الصلب في ويندوز XP؟ 
	السؤال المئة: الرجاء وضع روابط لأشهر المشغلات (DRIVERS) للأجهزة و التحديثات للبرامج غير المتوافقة مع ويندوز XP? 
	السؤال المئة و واحد: لا يستطيع الإنترنت إكسبلورر عرض بريمجات جافا ، ما الحل؟ 
	السؤال مئة و اثنان: هل يستطيع الويندوز XP قراءة محتويات الملفات النصية و النوافذ و مواقع الإنترنت باللغة الإنجليزية مما يساعد
	السؤال مئة و ثلاثة: ما هو Windows XP Multilanguage Pack ؟
	السؤال مئة و أربعة: بعد تنصيب حزمة Windows XP Multilanguage Pack كيف أغير لغة الواجهة و القوائم ؟ 
	السؤال مئة و خمسة: ما هي أشهر المفاتيح التي أستطيع استخدامها مع الأمر winnt32.exe عند تنصيب ويندوز XP؟ 
	السؤال مئة و ستة: عند تنصيبي لبعض البرامج على ويندوز XP يبدأ برنامج التنصيب بالعمل و عندما يشير مؤشر التنصيب الى 100% يختفي ب
	السؤال مئة و سبعة: أريد تشغيل الأقراص الصوتية على السيديروم بحيث يخرج الصوت من كارت الصوت و لكني ليس لدي الكيبل الذي يربط الس
	السؤال مئة و ثمانية: في ويندوز XP ما هو الأمر المقابل ل WINIPCFG.EXE المستخدم في ويندوز 9x/مي للتعرف على عنوان IP للجهاز؟ 
	السؤال مئة و تسعة: لدي ويندوز XP و الذي يحتوي على Windows Messenger و لكني لا أستطيع التحادث مع المستخدمين الذين يملكون MSN M
	السؤال مئة و عشرة: عند الولوج الى ويندوز XP لا يظهر خيار الدخول كـ Administrator ما الحل؟ 
	السؤال مئة و أحد عشر: كيف أستطيع التعديل في سمات سطح المكتب و من ثم حفظ السمة باسم جديد؟ 
	السؤال مئة و اثنى عشر: كيف أستطيع تفعيل خاصية التحديث التلقائي لويندوز XP? 
	السؤال مئة و ثلاث عشر: نصبت على جهازي كل من ويندوز XP و ويندوز 98 (أو أي ويندوز آخر) و عند بدء تشغيل الجهاز تظهر لي قائمة للإ
	السؤال مئة و أربع عشر: كيف أستطيع التحكم في اختيار العناصر التي تظهر في قائمة إبدأ؟ 
	السؤال مئة و خمس عشر:أعاني من مشاكل في تشغيل برنامج Windows Media Player ، هل هناك طريقة لإعادة تنصيبه؟ 
	السؤال مئة و ست عشر: أعاني من مشاكل عند تنصيب بعض البرامج و تظهر لي رسالة خطأ في Windows Installer ما الحل؟ 
	السؤال مئة و سبع عشر: كيف أستطيع تحديد عدد محاولات تسجيل الدخول الفاشلة الى الويندوز XP بحيث يتم بعدها إغلاق الحساب تلقائيا ل
	السؤال مئة و ثمان عشر: ما هي رسائل الإعلام بالخطأ عند استخدام اتصالات شبكة الإتصال و ماذا تعني؟ 
	السؤال مئة و تسع عشر: كيف أستطيع إيقاف تشغيل جهاز آخر على شبكة الإتصال باستخدام سطر الأوامر و هل أستطيع إنشاء اختصار على سطح 
	السؤال مئة و عشرون: أين أستطيع أن أجد معجم مصطلحات الكمبيوتر و الشبكات العربي في ويندوز XP المعرب? 
	السؤال مئة و واحد و عشرون: عند محاولة فتح بعض المجلدات في ويندوز Home Edition أحصل على رسالة الخطأ " Access denied" كيف أستطي
	السؤال مئة و اثنان و عشرون: كيف أستطيع تغيير عنوان المستعرض إنترنت إكسبلورر في ويندوز XP؟ 
	السؤال مئة و ثلاث و عشرون: كيف أستطيع تغيير شعار المستعرض إنترنت إكسبلورر في ويندوز XP؟ 
	السؤال مئة و أربع و عشرون: كيف أستطيع وضع صورة كخلفية لأشرطة أدوات المستعرض إنترنت إكسبلورر في ويندوز XP؟ 
	السؤال مئة و خمس و عشرون: كيف أستطيع إضافة أزرار إضافية لأشرطة أدوات المستعرض إنترنت إكسبلورر في ويندوز XP؟ 
	السؤال مئة و ست و عشرون: أيقونة محرك CDRom اختفت من جهاز الكمبيوتر ، ما الحل؟ 
	السؤال مئة و سبع و عشرون: في كل مرة أشغل ويندوز XP يتم فحص الأقراص ، كيف أستطيع منع هذه العملية؟ 
	السؤال مئة و ثمان و عشرون: عند تنصيب ويندوز XP و بعد انتهاء المرحلة النصية من التنصيب و إعادة التشغيل تظهر لي شاشة زرقاء و مك
	السؤال مئة و تسع و عشرون: كيف أستطيع معرفة مواضع الأحرف العربية (أو لأي لغة أخرى) على لوحة المفاتيح، حيث لوحة مفاتيحي تظهر عل
	السؤال مئة و ثلاثون: كيف أستطيع أن أسمح لجهاز يشغل يونكس أن يستخدم الطابعة المرتبطة بجهازي الذي يشغل ويندوز XP؟ 
	السؤال مئة و واحد و ثلاثون: عند إجراء استعادة للنظام (System Restore) فإني ألاحظ إختفاء بعض الملفات التي حملتها من الإنترنت ،
	السؤال مئة و اثنان و ثلاثون: ما هو عمل الملف boot.ini و كيف يمكن الإستفادة منه؟ 
	السؤال مئة و ثلاث و ثلاثون: كيف أستطيع أن أجعل قائمة أنظمة التشغيل التي تظهر عند بدء تشغيل ويندوز XP أن تظهر بدون عداد زمني أ
	السؤال مئة و أربع و ثلاثون: كيف أتمكن باستخدام ويندوز XP أن أنشئ حسابا خاصا لمستخدم ما بحيث أمنعه من الوصول الى ملفات و مجلدا
	السؤال مئة و خمس و ثلاثون: لدي ويندوز XP النسخة الإنجليزية و قد قمت بتعريبه (أو إضافة الدعم للغة العربية) و لكن عند تشغيل بعض
	السؤال مئة و ست و ثلاثون: كيف أستطيع طباعة مجموعة من الصور على ورقة واحدة في ويندوز XP؟ 
	السؤال مئة و سبع و ثلاثون: كيف أستطيع تغيير رمز أحد محركات الأقراص الى رمز آخر؟
	السؤال مئة و ثمان و ثلاثون: سمعت أنه إذا قمت بتغيير اللوحة الأم في جهازي فإن ويندوز XP لن يعمل، هل هناك حل لهذه المشكلة؟
	السؤال مئة و تسع و ثلاثون: هل هناك طريقة في ويندوز XP تسمح بالدخول الى الإنترنت باستخدام حساب واحد و لكن باستعمال مودمين و خط
	السؤال مئة و أربعون: أحيانا عند تشغيل ويندوز XP أجد أن المودم الخارجي قد اختفى من الويندوز، ماذا أفعل لأعيده؟
	السؤال مئة و واحد و أربعون: قمت بتنصيب ويندوز XP و أثناء الإعداد اخترت تحويل نظام الملفات الى NTFS ، الآن أريد التخلص من ويند
	السؤال مئة و اثنان و أربعون: كيف أستطيع منع ظهور الرسالة التي تظهر في ويندوز XP و تفيد أن المساحة المتبقية على القرص الصلب غي
	السؤال مئة و ثلاث و أربعون: كيف أستطيع إيقاف التشغيل التلقائي للأقراص المضغوطة؟
	السؤال مئة و أربع و أربعون: هل هناك طريقة لتحديد المجلد الذي يتم فيه حفظ ملفات التحديثات التي يتم تحميلها من موقع تحديث ويندو
	السؤال مئة و خمس و أربعون: عندما أقوم بنسخ قرص صوتي الى القرص الصلب باستخدام Windows Media Player فإن الملفات الصوتية التي يت
	السؤال مئة و ست و أربعون: كيف أستطيع إنشاء قرص مضغوط لويندوز XP على أن يكون ذاتي الإقلاع (Bootable)?
	السؤال مئة و سبع و أربعون: أحيانا عند حدوث مشكلة ما في الويندوز ، فإن الويندوز يعيد التشغيل تلقائيا ، هل هناك طريقة لمنعه من 
	السؤال مئة و ثمان و أربعون: عند محاولة دخولي الى الجهاز أحصل على هذه الرسالة  التي تمنعني من استخدام الجهاز 
	السؤال مئة و تسع و أربعون: هل هناك طريقة لإعادة تنصيب إنترنت إكسبلورر عند حدوث مشكلة فيه؟
	السؤال مئة و خمسون: كيف يمكنني تحرير مساحة إضافية على القرص بإزالة كافة نقاط الاستعادة Restore Points ما عدا نقطة الاستعادة ا
	السؤال مئة و واحد و خمسون: خلال تنصيب ويندوز XP و بعد إعادة التشغيل لم يتعرف الويندوز على محرك الأقراص المضغوطة و لم يستطع إك
	السؤال مئة و اثنان و خمسون: هل هناك طريقة لحل مشاكل إقلاع ويندوز XP كما ذكر في السؤال رقم 91 و لكن دون الحاجة لاستخدام قرص إق
	السؤال مئة و ثلاث و خمسون: ما هي الأوامر التي يمكن استخدامها مع وحدة تحكم الاسترداد Recovery Console ؟
	السؤال مئة و أربع و خمسون: هل هناك طريقة للوصول الى مجلدات أخرى غير مجلد الويندوز من خلال Recovery Console ؟
	السؤال مئة و خمس و خمسون: لا يقوم ويندوز XP بحفظ كلمة المرور لاتصال الإنترنت ، ما العمل لحل هذه المشكلة؟
	السؤال مئة و ست و خمسون: ما هي طريقة تفعيل أو تعطيل خاصية حفظ كلمات السر لمواقع الإنترنت المختلفة؟
	السؤال مئة و سبع و خمسون: هل هناك طريقة لمعرفة المدة الزمنية المنقضية منذ تشغيل الجهاز؟
	السؤال مئة و ثمان و خمسون: كيف أستطيع تمكين أو تعطيل خاصية المطالبة بكلمة مرور الويندوز عند استعادة الكمبيوتر من وضع الاستعدا
	السؤال مئة و تسع و خمسون: ما هي كلمة المرور الإفتراضية لحساب Administrator في Windows XP Home Edition و متى قد أحتاجها؟
	السؤال مئة و ستون: لدي Windows XP Home Edition و قد قمت بالخطأ بحذف جميع حسابات المستخدمين، و الآن لا أستطيع الدخول الى الوين
	السؤال مئة و واحد و ستون: هل هناك طريقة لتغيير الإسم لحساب Administrator و ذلك لمنع الهاكرز أو تصعيب مهمتهم في اختراق الجهاز 
	السؤال مئة و اثنان وستون: لا أستطيع تشغيل التعليمات و الدعم في الويندوز ، ما الحل؟
	السؤال مئة و ثلاث و ستون: ما هو(System File Checker (sfc و كيف يعمل؟
	السؤال مئة و أربع و ستون: كيف يمكن فحص و إصلاح الأخطاء في القرص الصلب باستخدام الأمر Chkdsk?
	السؤال مئة و خمس و ستون: كيف يمكن استرداد المعلومات القابلة للقراءة من قرص سيء أو من قرص تالف؟
	السؤال مئة و ست و ستون: في ويندوز XP ما هو البرنامج المقابل لبرنامج FDISK في الإصدارات السابقة للويندوز ، و كيف يعمل و ما هي 
	السؤال مئة و سبع وستون: كيف يمكن تشغيل برنامج الهاتف في ويندوز XP?
	السؤال مئة و ثمان و ستون: عند محاولة تنصيب ويندوز XP فوق ويندوز 95 باستخدام الخيار Upgrade فإن التنصيب لا يتم و يتوقف في منتص
	السؤال مئة و تسع و ستون: فشلت عملية تحديث ويندوز 98 أو ميلينيوم الى ويندوز XP، ما العمل لحل هذه المشكلة؟
	السؤال مئة و سبعون: في حالة حدوث مشكلة ما في ويندوز XP ما هي الطريقة لإعادة الويندوز لحالته الطبيعية قبل المشكلة؟
	السؤال مئة و واحد و سبعون: عند فتح أكثر من صفحة انترنت أجد أن هذه الصفحات يتم جمعها تحت زر واحد في شريط المهام، ما العمل لجعل
	السؤال مئة و اثنان و سبعون: ما هو سطح المكتب البعيد Remote Desktop و ما 
	السؤال مئة و ثلاث و سبعون: أحيانا عند إيقاف تشغيل الجهاز تظهر رسالة تفيد أن بعض البرامج لا تستجيب، هل هناك طريقة لجعل الويندو
	السؤال مئة و أربع و سبعون: لقد قمت بتثبيت درايفر ما لأحد الأجهزة و لكنه أدى إلى ظهور بعض المشاكل في الويندوز ، هل هناك طريقة 
	السؤال مئة و خمس سبعون: أحيانا عند إغلاق بعض البرامج تبقى بعض ملفاتها عالقة في الذاكرة مما يخفض من أداء الويندوز ، هل هناك طر
	السؤال مئة و ست و سبعون: هل هناك طريقة لمعرفة الدرايفرات غير المتوافقة بشكل كامل مع ويندوز XP لتحديثها إن أمكن؟
	السؤال مئة و سبع و سبعون: هل هناك طريقة لتسريع تصفح الشبكة Network Browsing؟
	السؤال مئة و ثمان و سبعون: هل هناك طريقة لإضافة ADMINISTRATOR الى قائمة المستخدمين في لوحة الدخول الى ويندوز XP؟
	السؤال مئة و تسع و سبعون: هل هناك طريقة لمنع الإنترنت إكسبلورر من حفظ الصفحات المشفرة التي أستعرضها على الإنترنت و ذلك لمنع ا
	السؤال مئة و ثمانون: هل أستطيع أن أجعل الويندوز XP يستفيد من الحجم الفعلي لذاكرة الكيش المستوى الثاني (L2)؟
	السؤال مئة و واحد و ثمانون: كيف أستطيع تشفير ملفاتي و مجلداتي لمنع وصول المخترقين لها؟
	السؤال مئة و اثنان و ثمانون: هل من الممكن إلغاء خاصية Windows Scripting Host  (WSH) التي تعد من البوابات الخطرة للوصول الى سج
	السؤال مئة و ثلاث و ثمانون: عند تسجيل الأقراص المضغوطة باستخدام ويندوز XP ألاحظ أن جهاز تسجيل الأقراص يصدر صوتا مزعجا ، هل من
	السؤال مئة و أربع و ثمانون: كيف يمكن إعداد إتصال مباشر بين جهازين باستخدام ويندوز XP?
	السؤال مئة و خمس و ثمانون: عند تنصيب بعض البرامج تظهر رسالة خطأ رقمها  1606 ، ما الحل لهذه المشكلة؟
	السؤال مئة و ست وثمانون: كيف أستطيع تثبيت و استخدام خدمة الفاكس في ويندوز XP?
	السؤال مئة و سبع و ثمانون: ما معنى رسالة الخطأ  
: Stop 0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ؟
	السؤال مئة و ثمان و ثمانون: ما معنى رسالة الخطأ التالية: Stop 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED؟
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